Vacature lader/rangeerder
Werkzaamheden
Wij zijn op zoek naar een lader/rangeerder met rijbewijs
CE en code 95, voor de avonduren.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Volle trailers van het dock halen.
• Lege trailers voor het dock zetten.
• Trailers laden.
• Af en toe een rit in de regio.
• Auto’s en trailers wegbrengen/ophalen bij de garage
Het is belangrijk dat je goed kunt samenwerken en
duidelijk communiceert met je collega’s. Je begrijpt
het proces in de loods en je bent nauwkeurig, je gaat
voorzichtig om met het materieel en met de producten
die we verhandelen en vervoeren. In deze functie is het
van belang dat je flexibel bent en goed kunt omgaan met
wijzigingen en onverwachte opdrachten.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, en hieraan
draagt iedere medewerker zijn steentje bij
Wij bieden
Een afwisselende en verantwoordelijke functie, met veel
contact met collega’s. De werkweek is van maandag tot
en met vrijdag. De werktijden zijn van ca. 19.00 uur tot
ca. 23.30 uur (richttijd), dit kan per dag iets variëren.
Wij zijn een stabiel groeiende organisatie. We bestaan
ruim 100 jaar en groeien nog steeds. We hechten veel
waarde aan onze eigen distributie, daarom rijden we met
een modern wagenpark en alleen eigen chauffeurs.

28-32 uur p.week

Jij bent
Iemand die actief is en zelfstandig kan werken.
Je communiceert gemakkelijk met iedereen en
weet je werk zo in te delen dat je tijdig en vlot de
werkzaamheden regelt. Je houdt van zelfstandigheid,
pakt de verantwoordelijkheid die daarbij hoort
en je bent:
• In bezit van een CE rijbewijs en code 95;
• Communicatief vaardig;
• Nauwkeurig en secuur;
• Vlotte werker;
• Flexibel en hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
• representatief en klantgericht.
Ben je iemand die goed kan samenwerken, ben je
flexibel, collegiaal en nauwkeurig, en ben je overdag
graag vrij? Dan is dit de perfecte baan voor jou.
Interesse?
Stuur je cv op naar personeelszaken@postuma.nl
o.v.v. van Sollicitatie Lader/rangeerder.
Bedrijfsprofiel
Transparant, flexibel en persoonlijk, kernwaarden die
bij onze groothandel in groente en fruit hoog in het
vaandel staan. Wij zijn een transparante organisatie die
zich ten doel stelt om de groente en fruit specialist in de
breedste zin van het woord zo goed mogelijk te bedienen
in heel Nederland met kwalitatief hoogwaardige
producten en een uitgebreid assortiment en persoonlijke
begeleiding.
Meer bedrijfsinformatie vind je op www.postuma.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature
wordt niet op prijs gesteld!
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