Kom dan bij de Van Kuijk Groep werken!
Wij zoeken een Tankwagen chauffeur CE.
Voor onze standplaatsen in Veghel, Wintelre, Helvoirt en indien mogelijk
zelfs de wagen mee naar huis, zoeken wij een tankwagen chauffeur. Je
hebt veel diversiteit in je werkzaamheden waar bij je routes liggen in
Nederland, Duitsland, België en Noord-Frankrijk. Je laadt en lost bij
agrarische bedrijven en fabrieken. Je werkt in een vast team van chauffeurs
waar binnen een gemoedelijke collegiale sfeer heerst. Je werktijden zijn
van Maandag tot en met Vrijdag. Een enkele of meerdere overnachting(en)
zijn bespreekbaar. Zo nu en dan wordt er ook gewerkt in de weekenden en
dat gaat altijd in goed overleg met jou.

Geboden wordt
Van Kuijk Groep is een echt familie bedrijf dat zich door de jaren heen
enorm ontwikkeld heeft binnen de agrarische sector. Een bedrijf waar jij
geen nummer bent en waar we met korte en directe lijnen werken. Waar jij
als collega echt gewaardeerd wordt. Je krijgt een goede inwerk periode
alvorens wij je los gaan laten om op eigen benen te staan. Mocht je dan
nog met vragen zitten staan er vaste mensen voor je klaar om je te helpen.
We laten je niet onvoorbereid in het diepe springen.
Er wordt elk kwartaal wel iets georganiseerd vanuit het bedrijf en vanuit de
personeelsvereniging. Dat varieert van een BBQ tot aan een actief uitje,
een presentje met sinterklaas, een mooi kerstpakket en de jaarlijks terug
kerende Nieuwjaars borrel. Op veel activiteiten is de partner ook welkom.
Wij maken graag kennis met jou en je achterban. Verder bieden wij je
natuurlijk nog een aantal goede voorwaardes.
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cao beroepsgoederenvervoer
geen uren gekort
ontwikkelingsmogelijkheden
fijne werksfeer
mooi en goed onderhouden materiaal met alles erop en eraan
bonus voor het aanbrengen van een nieuwe collega

Profiel kandidaat
•
•
•
•
•
•

jij bent een chauffeur in hart en nieren
jij ziet overal een uitdaging in en denkt in oplossingen
in bezit van je rijbewijs CE
beschikt over een goede dosis humor
praat correct Nederlands
niet bang om vies te worden

