Vacature: Chauffer B rijbewijs
Functienaam

Chauffer B rijbewijs

Soort

Tijdelijk

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Moet spoed op zoek naar een chauffeur.
werkzaamheden:
Je rijdt voor Post.nl, de bedoeling is dat je bij klanten van Post.nl de post gaat ophalen (in regio
Eindhoven) en vervolgens naar Son brengt.
Het betreft een parttime functie in de avond om mee te beginnen, bedoeling is dat de uren op termijn
in de ochtend uitgebreid gaan worden.
Werktijden:
Maandag: 16:00 t/m 18:45
Dinsdag t/m vrijdag: 16:00 - 19:30
functie eisen:
- in bezit van rijbewijs B
- Een VOG kunnen overleggen
- geen vakantie gepland
kandidaten kunnen hun CV mailen naar ikzoekwerk@eindhoven.nl

Vacature: Chauffeur electrische taxi
Functienaam

Chauffeur electrische taxi

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Cabs zoekt nieuwe taxichauffeurs!
Cabs is het eerste taxibedrijf in Eindhoven die met elektrische auto’s rijden. Cabs is een zeer
revolutionair taxibedrijf waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Cabs richt zich met alles wat zij
doen op een zo hoog mogelijk milieuvriendelijk beleid.
Cabs zoekt nieuwe taxichauffeurs die doelbewust met het milieu bezig zijn en een grote kennis hebben
van de stad Eindhoven. Cabs vind het erg belangrijk dat de taxichauffeurs tijdens een rit informatie
kunnen geven over Eindhoven. Je bent bij Cabs het visitekaartje voor de stad Eindhoven.
Wij zoeken bij voorkeur kandidaten die in het bezit zijn van een taxi pas en enige rijervaring hebben.
Mocht je niet in het bezit zijn van een taxi pas dan zijn er mogelijkheden om je op te leiden.
Werkzaamheden die je gaat verrichten:
• Controleren van en zorg dragen voor het voertuig en middelen;
• Voorbereiden van de (combi) rit(ten);
• Professioneel deelnemen aan het verkeer;
• Vervoeren en assisteren van passagiers;
• Begeleiden van passagiers uit verschillende doelgroepen;
• Informeren en adviseren van passagiers;
• Klantvriendelijk handelen;
• Bewaken van kwaliteit eigen werkzaamheden.
Vereisten:
• Rijbewijs B en enige rijervaring;
• VOG, verklaring van goed gedrag kan jij overleggen;
• Medische keuring is verplicht als je nog niet in het bezit bent van een taxi pas;
• Je bent minimaal 21 jaar;
• Representatief voorkomen;
• Je spreekt goed Nederland.
Interesse?
Neem dan contact op met Joyce van der Aa, j.vd.aa@eindhoven of met de accountmanager Logistiek en
Transport.

Vacature: Evenementen bouwer
Functienaam

Evenementen bouwer

Soort

Tijdelijk

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Heb je altijd al deel willen uitmaken van een groot evenement en of festival? Een kijkje achter de
schermen willen nemen en zien hoe de backstage van een groot evenement eruit ziet? Kun je hard
werken en ben je niet bang om vieze handen te krijgen? Dan ben ik op zoek naar jou. Voor een groot
evenementen bureau ben ik op zoek naar 200 nieuwe medewerkers (parttime of fulltime) die op
festivals en concerten willen werken.
Werkzaamheden:
• Vrachtwagens leegmaken;
• Podiums opbouwen;
• Kabels leggen;
• Plaatsen van licht en geluid apparatuur;
• Chauffeuren;
• Na het concert/festival wordt alles weer afgebroken. De vrachtwagens worden weer volgeladen
• Naaste deze werkzaamheden zijn er nog meer werkzaamheden die behoren bij de vacature. Deze
worden besproken tijdens het sollicitatiegesprek.

Wat heeft het bedrijf te bieden:
• Per direct aan de slag als evenementenbouwer;
• Uurloon €9,50 bruto;
• Functie met meer verantwoordelijkheid zoals chauffeuren uurloon €11,50 bruto;
• Super gave baan tot en met september/oktober. Mogelijkheid om voor langere tijd aan de slag te
gaan;

Vereisten:
• Flexibel beschikbaar, avonden, nachten en weekenden;
• Minimaal 18 jaar;
• Fulltime of parttime beschikbaar;
• Bereid om in heel Nederland en België te werken;
• Basis gesprek in het Nederlands kunnen voeren;
• Gek op festivals en concerten;
• Harde werker en een echte aanpakker;
• Bereid om lange werkdagen te werken;
• Als je in het bezit bent van een rijbewijs kan je extra verantwoordelijkheden krijgen.

Heb je interesse in de vacature? Neem contact op met Esmée van den Boogaard of Joyce van der Aa.
E.vd.boogaard@eindhoven.nl of j.vd.aa@eindhoven.nl.

Vacature: Lader / Losser
Functienaam

Lader / Losser

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
DPD zoekt logistiek medewerkers.
DPD verwerkt meer dan drie miljoen pakketten per dag en daarmee is DPD één van de grootste
logistieke dienstverleners in Europa. Als toonaangevende pakketdienst in Europa werkt DPD constant
aan uitbreiding van producten- en serviceaanbod.
DPD is altijd op zoek naar nieuw personeel voor in het warehouse.

Werkzaamheden:
• Handmatig laden en lossen van vrachtwagen. Het gaat hierbij om zware en minder zware pakketten.
Zware pakketten boven de 15kg mag je samen met een collega verwerken;
• Je begint als lader en losser. Je kan hierna doorgroeien naar scanner. Je scant dan met een handpistol
de pakketten op de band.
Wat heeft DPD te bieden:
• Je komt in dienst bij Tempo-Team. Dit zijn flexibele contracten. Je kan maximaal 3,5 jaar werken bij
DPD via Tempo-Team;
• Het uurloon €9,10 bruto. Tussen 20:00 – 00:00 uur krijg je een toeslag van 35% en tussen 00:00 –
06:00 krijg je een toeslag van 50%;
• Werkkleding en werkschoenen;
• Iedere week wordt je uitbetaald via Tempo-Team;
• Per week gemiddeld 30 uur werk;
• Werktijden vallen tussen 15:00 – 06:00uur.
Vereisten:
• Alle werkzaamheden worden onder tijdsdruk uitgevoerd. Je moet hier tegen kunnen;
• Nederlands, Engels, of Duits praten en lezen;
• Flexibel beschikbaar zijn;
• Geen fysieke klachten;
• Je hebt eigen vervoer en niet afhankelijk van het openbaar vervoer.

Heb je interesse in de vacature bij DPD neem dan contact op met Joyce van der Aa,
j.vd.aa@eindhoven.nl of de Accountmanager Logistiek en Transport.
Je kan ook je CV en motivatiebrief sturen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Logistiek medewerker
Functienaam

Logistiek medewerker

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Brocacef is op zoek naar nieuwe representatieve logistiek medewerkers.
Brocacef is van oorsprong een farmaceutische groothandel. Het huidige Brocacef is actief op het brede
terrein van de gezondheidszorg. Brocacef heeft een compleet aanbod farmaceutische producten voor
apothekers, ziekenhuizen en consumenten. Brocacef is een mensgericht bedrijf waardoor de
medewerkers van Brocacef waarden en normen erg belangrijk vinden. Brocacef is op zoek naar nieuwe
medewerkers die een positieve drive hebben en normen en waarden hoog in het vaandel hebben
staan.

Werkzaamheden:
• Automaat vullen: op de eerste verdieping worden de automaten gevuld met medicijnen;
• Uitladen: begane grond, je zet een krat onder de automaat en vervolgens vallen alle medicijnen in de
krat die voor een bepaalde order zijn;
• Labelen: krat mee naar tafel, controleren, tellen, checken van evt. bijsluiter en het labelen van de
medicijnen;
• Inkratten: In zakjes doen, kratten en vervolgens naar de expeditie brengen.
Wat heeft Brocacef te bieden:
• Via Actief Werkt ga je aan de slag. Dit zijn flexibele contracten;
• Eerste contract minimaal 6 maanden met 1 maand proeftijd;
• Uurloon: €11,35 bruto;
• Km vergoeding vanaf 10 km (ook met de fiets);
• Mogelijkheden om parttime te werken;
• Een baan voor langere tijd bij een zeer professioneel, positief en leuk bedrijf.
Vereisten:
• Snel en secuur kunnen werken. Er wordt met een hoog tempo gewerkt. Hier moet je mee kunnen
omgaan;
• VOG (verklaring van goed gedrag) verplicht. Deze kosten dien je voor te schieten en wordt
overgemaakt bij het overhandigen van het document;
• Gemotiveerde houding;
• Normen en waarden hoog in het vaandel hebben staan;
• Flexibel inzetbaar van 07:00 – 23:00uur op maandag tot en met vrijdag;
• Eigen vervoer, auto of fiets. Openbaar vervoer niet mogelijk.

Heb je interesse in de vacature? Er wordt vaak een speeddate middag of een informatiebijeenkomst
georganiseerd. Loop bij Joyce van der Aa langs voor informatie over de speeddates of
informatiebijeenkomsten. Kan je niet wachten en wil je direct solliciteren neem contact op met Joyce,
j.vd.aa@eindhoven.nl of de Accountmanager Logistiek en Transport.

Vacature: Omschrijving Platform medewerker BBL
leer/werk traject
Functienaam

Omschrijving Platform
medewerker BBL leer/werk
traject

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Altijd al in de luchtvaart willen werken? Bij Eindhoven Airport zijn ze altijd op zoek naar nieuwe
medewerkers.
Dit is je kans om aan het werk te gaan en een opleiding (BBL) te volgen in de dynamische
werkomgeving van Eindhoven.
Viggo is een brede luchtvaardienstverlener en Eindhoven Airport is een klant van Viggo. Door de groei
van Eindhoven Airport heeft Viggo het erg druk en voornamelijk op de afdeling passage.
Werkzaamheden:
• Jij vindt het leuk om samen met een leuke groep fysiek bezig te zijn. Koffers van max. 32kg te
stapelen in het ruim van het vliegtuig is geen probleem voor jou;
• Bij rijden van trappen, ambulift (lift voor mindervalide mensen) en het marshallen van vliegtuigen
behoren ook tot je werkzaamheden. Rijbewijs B is dus nodig;
• Tussen de vele verschillende werkzaamheden kun jij gemakkelijk schakelen en laat jij jezelf niet gek
maken door de constante tijdsdruk;
• Al deze werkzaamheden voer jij samen met collega’s uit op een veilige en verantwoorde manier.
Wat heeft Viggo te bieden:
• Het eerste contract tot in ieder geval het einde van het jaar;
• Bij goed functioneren krijg je na het eerste jaar een contract van 4 jaar voor 30 uur per week;
• Mogelijkheid om zowel fulltime als parttime te werken, de voorkeur gaat uit naar een beschikbaarheid
van 16 – 40 uur per week;
• Een zeer afwisselende dynamische werkomgeving.
Eisen:
• Engels kunnen lezen en begrijpen is een must, dit omdat de procedures en trainingen vaak in het
Engels zijn;
• De werktijden zijn tussen 04:30 – 24:00uur, extra makkelijk om dit te combineren met bijvoorbeeld
een studie;
• Als laatste dien je minimaal 16 uur per week beschikbaar te zijn waarvan minimaal 1 dag in het
weekend;
• Je bent een echte teamworker, representatief en dienstverlenend;
• Mogelijkheid om zowel fulltime als parttime te werken, de voorkeur gaat uit naar een beschikbaarheid
van 16 – 40 uur per week;
• Een zeer afwisselende dynamische werkomgeving;
• !Indien je nog niet beschikt over een startkwalificatie is er zelfs de mogelijkheid om een erkend

diploma te behalen bij het SUMMA College in een logistieke/facilitaire (MBO2) richting!;
• Een belangrijk aandachtspunt: alvorens je gaat starten vindt er een veiligheidsonderzoek plaats, VOG
+ antecedentenonderzoek).
Heb je interesse in de vacature neem dan contact op met Joyce van der Aa, j.vd.aa@eindhoven.nl of de
Accountmanager Logistiek en Transport.

Vacature: Pakketsordeerder
Functienaam

Pakketsordeerder

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
PostNL zoekt pakketsorteerders.
PostNL Pakketten is marktleider van de pakkettendistributie in Nederland. Ze bezorgt dagelijks meer
dan 400.000 pakketten en bereikt daarmee elk adres in Nederland. Tempo-Team Outsourcing verzorgt
inmiddels voor 5 depots van PostNL de sorteerwerkzaamheden van de pakketten, in de plaatsen
Utrecht, Den Bosch, Breda, Son en Leeuwarden.
Werkzaamheden:
De werkzaamheden zijn verdeeld onder meerdere taken.
• Laden, lossen en sorteren;
• Aanvoeren: de rolcontainers die aan het begin van het proces uit de vrachtwagens gehaald worden,
moeten op de juiste plek bij de opvoerbanen geplaatst worden;
• Opvoeren: Met het opvoeren van pakketten wordt bedoeld dat geschikte pakketten op de juiste
manier op de opvoerbaan gelegd moet worden met barcode naar boven.
• Handstraat: Het gaat om pakketten die niet geschikt zijn om over de sorteermachine te laten gaan;
• Reject: Indien de barcode ontbreekt, komt het pakket aparte naar beneden. Het pakket moet dan
alsnog voorzien worden van een barcode.
• Netlink: sommige pakketten zijn bestemd voor het buitenland en moet anders behandeld worden.
• Intern transport.
Wat heeft PostNL te bieden:
• Je komt in dienst bij Tempo-Team Outsourcing. Dit zijn flexibele contracten.
• Opleiding mogelijkheden, BBL traject Logistiek medewerker MBO niveau ;
• Na 21:00uur toeslag van 30%;
• Werkschoenen;
• Iedere week wordt je uitbetaald via Tempo-Team;
• Per week gemiddeld 30 - 35 uur werk;
• Werktijden vallen tussen 16:30 – 01:00uur.
Vereisten:
• Beschikbaar in de avonduren tussen 16:30 – 01:30uur;
• Beschikbaar van maanden tot en met vrijdag;
• Een goede lichamelijke conditie. Je moet veel staan en tillen;
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Je hebt eigen vervoer om naar Son te komen, openbaar vervoer is geen optie;
• Je kan een VOG (verklaring van goed gedrag) overleggen;
• Er wordt een test afgenomen en deze dien je goed te maken;
• Minimaal 18 jaar.

Heb je interesse in de vacature bin PostNL neem dan contact op met Joyce van der Aa,
j.vd.aa@eindhoven.nl of de Accountmanager Logistiek en Transport.

Vacature: Taxichauffeur
Functienaam

Taxichauffeur

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Taxichauffeur gezocht voor het vervoeren van kinderen met een beperking.
Woonachtig in of nabij Nuenen.
Je start in de ochtend tussen 07:00 en 07:30 vanuit huis en haalt thuis de kinderen op om ze
vervolgens naar school te brengen.
Afhankelijk van de eindtijd van school zorg je dat je tussen 14:00 en 15:00 weer op school bent om de
kinderen daar op te halen en weer naar huis te brengen.
Je werkt ongeveer 15-20 uur per week verdeeld over 2 momenten per dag.
De eerste 2 maanden zijn op basis van een proefplaatsing, in deze twee maanden ga je op kosten van
de werkgever je taxipas halen.

Vacature: Taxichauffeur Groepsvervoer
Functienaam

Taxichauffeur Groepsvervoer

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Altijd al taxichauffeur willen worden? TaxiwerQ zoekt nieuwe taxichauffeurs voor schoolroutes en
groepsvervoer. Geen taxi pas, geen probleem TaxiwerQ betaalt jouw opleiding. Iedere maand vind er
een informatiebijeenkomst plaats bij het Participatiebedrijf. Wil je graag komen naar een
informatiebijeenkomst komen meld je aan bij Joyce, J.vd.Aa@eindhoven.nl voor de eerst volgende
bijeenkomst.
Wat houdt de baan taxichauffeur voor schoolroutes in:
Je moet bereid zijn om parttime te willen werken in gebroken diensten omdat je kinderen naar school
brengt. Dit houdt in dat je ‘s morgens de kinderen naar school brengt en ‘s middags de kinderen thuis
brengt. Je dient woonachtig te zijn in Eindhoven of nabije omgeving.
Eisen:
• VOG (verklaring van goed gedrag) is verplicht;
• Parttime willen werken in gebroken diensten;
• Schoolgaande kinderen willen vervoeren;
• Sterk in je schoenen kunnen staan.
Wat houdt de baan in als taxichauffeur voor groepsvervoer:
Bij deze functie gaat het om het vervoeren van personen naar speciaal onderwijs of
dagbestedingscentra. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag, ‘s ochtends een
dienst en ‘s middags een dienst. Hieronder elke taken opgesomd:
• Jouw passagiers op een comfortabele, veilige wijze naar hun bestemming te brengen;
• Passagiers ophalen op de afgesproken locaties;
• Assisteer de passagiers bij het in- en uitstappen en draag zorg voor de bagage;
• Houdt de benodigde administratie bij, hierbij moet je denken aan rij-rusttijden en ritgegevens;
• Onderneem gepaste actie in geval van ongelukken of noodsituaties. Schakel relevante instanties in
en neem veiligheidsmaatregelen.
• Controleer het voertuig ( bijv. verlichting, remmen, ruitenwissers) om te bepalen of het geschikt is
voor veilig weggebruik;
• Communiceer met de planning met behulp van de telefoon en/ of het computersysteem
Eisen:
• 15 - 20 uur per week;
• Je bent in het bezit van rijbewijs B;
• Je bent tussen de 21 en 69 jaar;
• Je hebt een goed gevoel voor omgaan met ouderen en mensen met een beperking;
• Je hebt een representatief voorkomen;
• Je spreekt de Nederlandse taal op minimaal NT2, niveau 4;

• Je bent bereid om een opleiding te volgen wanneer je niet in het bezit bent van een taxipas;
• Je bent flexibel inzetbaar qua werktijden en voertuigen.

Vacature: Taxichauffeur schoolroute
Functienaam

Taxichauffeur schoolroute

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Altijd al taxichauffeur willen worden? TaxiwerQ zoekt nieuwe taxichauffeurs voor schoolroutes en
groepsvervoer. Geen taxi pas, geen probleem TaxiwerQ betaalt jouw opleiding. Iedere maand vind er
een informatiebijeenkomst plaats bij het Participatiebedrijf. Wil je graag komen naar een
informatiebijeenkomst komen meld je aan bij Joyce, J.vd.Aa@eindhoven.nl voor de eerst volgende
bijeenkomst.
Wat houdt de baan taxichauffeur voor schoolroutes in:
Je moet bereid zijn om parttime te willen werken in gebroken diensten omdat je kinderen naar school
brengt. Dit houdt in dat je ‘s morgens de kinderen naar school brengt en ‘s middags de kinderen thuis
brengt. Je dient woonachtig te zijn in Eindhoven of nabije omgeving.
Eisen:
• VOG (verklaring van goed gedrag) is verplicht;
• Parttime willen werken in gebroken diensten;
• Schoolgaande kinderen willen vervoeren;
• Sterk in je schoenen kunnen staan.
Wat houdt de baan in als taxichauffeur voor groepsvervoer:
Bij deze functie gaat het om het vervoeren van personen naar speciaal onderwijs of
dagbestedingscentra. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag, ‘s ochtends een
dienst en ‘s middags een dienst. Hieronder elke taken opgesomd:
• Jouw passagiers op een comfortabele, veilige wijze naar hun bestemming te brengen;
• Passagiers ophalen op de afgesproken locaties;
• Assisteer de passagiers bij het in- en uitstappen en draag zorg voor de bagage;
• Houdt de benodigde administratie bij, hierbij moet je denken aan rij-rusttijden en ritgegevens;
• Onderneem gepaste actie in geval van ongelukken of noodsituaties. Schakel relevante instanties in
en neem veiligheidsmaatregelen.
• Controleer het voertuig ( bijv. verlichting, remmen, ruitenwissers) om te bepalen of het geschikt is
voor veilig weggebruik;
• Communiceer met de planning met behulp van de telefoon en/ of het computersysteem
Eisen:
• 15 - 20 uur per week;
• Je bent in het bezit van rijbewijs B;
• Je bent tussen de 21 en 69 jaar;
• Je hebt een goed gevoel voor omgaan met ouderen en mensen met een beperking;
• Je hebt een representatief voorkomen;
• Je spreekt de Nederlandse taal op minimaal NT2, niveau 4;

• Je bent bereid om een opleiding te volgen wanneer je niet in het bezit bent van een taxipas;
• Je bent flexibel inzetbaar qua werktijden en voertuigen.

Vacature: Verhuizer
Functienaam

Verhuizer

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Vind je het leuk om als verhuizer aan de slag te gaan? Er staan nu meerdere vacatures open bij
Brabant Verhuiscentrale in Eindhoven. Als verhuizer houdt jij je bezig met het gehele verhuisproces van
de klant. De Brabantse Verhuis Centrale vind persoonlijkheid, zorgvuldigheid en efficiëntie de
belangrijkste speerpunten van hun dienstverlening.

Werkzaamheden:
• Sjouwen van dozen;
• Inladen of stuwen van de goederen in vrachtwagens;
• Lossen van vrachtwagens;
• De- en monteren van meubels, enige kennis van meubels is een pré;
• Verpakken van matrassen, banken, stoelen etc.
Wat hebben wij te bieden:
• Vaste aanstelling;
• Gedegen inwerktraject voor vakmannen;
• Diverse scholingstrajecten voor een specialisatie. Hierbij moet je denken aan Art Handler of voorman
verhuizer.
Vereisten:
• Je kan een VOG overleggen;
• Je bent fysiek in orde;
• Actieve werkmentaliteit;
• Leergierig;
• Onder leiding kunnen werken;
• Representatief en makkelijk contact kunnen leggen met de klant;
• Dienstverlenende houding;
• Flexibel qua werktijden;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Heb je interesse in de vacature? Neem contact op met Esmée van den Boogaard of Joyce van der Aa.
E.vd.boogaard@eindhoven.nl of j.vd.aa@eindhoven.nl.

Vacature: Vrachtwagenchauffeurs
Functienaam

Vrachtwagenchauffeurs

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Wij zijn voor meerdere transportbedrijven op zoek naar vrachtwagenchauffeurs. Wil je graag aan de
slag als vrachtwagenchauffeur en heb je de juiste papieren dan kunnen wij jou direct bemiddelen voor
een fulltime of parttime baan.
Heb je nog niet de benodigde papieren en wil je toch graag aan de slag als vrachtwagenchauffeur. Wij
kunnen je meerdere trajecten aanbieden om uiteindelijk als vrachtwagenchauffeur aan de slag te gaan.

Wat wordt er geboden:
• Minimaal contract van 6 maanden;
• Fulltime en parttime mogelijkheden;
• Goede arbeidsvoorwaarden;
• Opleiding tot vrachtwagenchauffeur, rijbewijs C en code 95(voor kandidaten met een PW uitkering
geen kosten aan verbonden);
• Flexibele instelling loont met tegemoetkoming toeslagen;
• Mogelijkheid om nationaal als internationaal te kunnen rijden;

Vereisten:
• Je bent in bezit van rijbewijs B
• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95, als je dit rijbewijs niet hebt sta je open voor
opleidingsmogelijkheden;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Je bent representatief en communicatief vaardig;
• Je hebt een flexibele instelling t.a.v. werkuren en werkdagen;
• Je hebt een klantgerichte instelling;
• Je beschikt over de nodige motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en werkinzicht;
• Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse taal;
• Je beschikt over een VOG of deze is opvraagbaar;
• Fysiek in orde zijn i.v.m. medische keuring.

Heb je interesse om aan de slag te gaan als vrachtwagenchauffeur neem dan contact op met Joyce van
der Aa, j.vd.aa@eindhoven.nl of met de Accountmanager Logistiek en Transport.

