Wessem Port Services Group BV is een groep bedrijven actief in de op- en overslag
van bulkgoederen, stukgoederen en containers. Zij beschikt over havens en terreinen in
Stein, Maastricht, Wessem en Lanaken (B), waar weg-, water- en railtransport
gecombineerd worden.
Voor onze Wegtransport BV (standplaats Stein) zijn we op zoek naar een:

Chauffeur Kipper - Oplegger
Fulltime
Over de functie
Als chauffeur bij WPS Wegtransport word je vooral ingezet voor pendelwerk in de regio,
maar ook voor nationale en internationale ritten binnen de Benelux, Duitsland en
Frankrijk. Je vervoert voornamelijk droge bulkproducten zoals kunstmest, zand en grind.
Je rijdt met kipper en/of walking floor. Je bent verantwoordelijk voor de trekker/oplegger
waar je mee werkt, ook voor de reiniging ervan.
Wij zoeken een collega:
• met een geldig rijbewijs CE (inclusief code 95)
• met een digitale chauffeurskaart
• met enkele jaren werkervaring als chauffeur
• die bij voorkeur een geldig ADR-certificaat bezit
• met een flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit
• met een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• die bereid is tot het maken van incidentele overnachtingen
• die veilig werken vanzelfsprekend vindt
• die stressbestendig en representatief is
• bij voorkeur met kennis van de Duitse en/of Franse taal
De pro's van WPS:
• een prettige werksfeer
• een gezond en dynamisch bedrijf
• kundige en betrokken collega’s
• een no nonsens cultuur
• aandacht voor de persoon en persoonlijke ontwikkeling
• vakinhoudelijke trainingen
• marktconforme arbeidsvoorwaarden
Je schriftelijke sollicitatie en een uitgebreid CV zien wij graag voor 4 november as.
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. Voor meer
informatie over de functie kun je bellen met Gino de Wijs, Logistiek Planner,
tel. 046-4748484
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

