WESSEM PORT SERVICES WEGTRANSPORT BV
Wessem Port Services Group (sinds 1968) met 4 eigen binnenhavens heeft zich in de
loop der jaren ontwikkeld tot een allround, grensverleggende, innovatieve, logistieke
dienstverlener en is de thuishaven voor vele gerenommeerde industriële bedrijven in de
Euregio, maar ook ver daarbuiten.
WPS biedt haar vaste relaties naast het dagelijkse transport via weg, water en rail, o.a.
ook multi-modale overslag en opslag van droge bulkgoederen of Big Bags aan, evenals
het bewerken en verpakken van grondstoffen en het managen van de gehele logistieke
supply-chain. Voor WPS Wegtransport BV (standplaats Stein) zijn wij op zoek naar een:

Chauffeur kipper-oplegger
(parttime/oproepkracht)
Over de functie
Als chauffeur chauffeur bij WPS Wegtransport word je ingezet voor pendelwerk in de
regio evenals nationale en internationale ritten binnen de Benelux en Duitsland.
Afstemming van de werkdagen gebeurt in overleg. Je rijdt met een kipper en/of walking
floor. Je bent verantwoordelijk voor de trekker/oplegger waar je mee werkt, maar ook
voor de reiniging ervan. Veiligheidsvoorschriften maken daarnaast een belangrijk
onderdeel van je werk uit. Uiteraard wordt je door ons goed ingewerkt.
Gevraagd
•
•
•
•
•
•
•

geldig rijbewijs CE (inclusief code 95)
digitale chauffeurskaart
enkele jaren werkervaring als kipperchauffeur
geen 9 tot 5 mentaliteit
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
kennis van de Duitse en/of Franse taal is een pré
vaardigheden: stressbestendig, zelfstandig, representatief, service- en
resultaatgericht, goede communicatieve vaardigheden, veiligheidsbewustzijn

De pro's van WPS:
•
•
•
•
•
•
•

Een gezond, dynamisch bedrijf met hoog kwaliteitsniveau en goede reputatie
Prettige werksfeer en diverse bedrijfsactiviteiten
Kundige en betrokken collega’s met jarenlange dienstverbanden
No nonsens cultuur
Aandacht voor de persoon en persoonlijke ontwikkeling
Aanbod van vakinhoudelijke trainingen
Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Je schriftelijke sollicitatie en een uitgebreid CV zien wij graag zo spoedig mogelijk
tegemoet.
Adres: Wessem Port Services Wegtransport BV, t.a.v. Petra van Leeuwen, HR Adviseur,
Postbus 196, 6170 AD te Stein of per e-mail: hrm@wessem.com.
Meer informatie over de functie kun je inwinnen bij de heer G. de Wijs, logistiek planner,
tel. 046-474 8484.

