Koppelchauffeur
Vind jij het heerlijk om je in de avond- en nachturen op de weg te bevinden? Ben
jij op zoek naar een baan met vrijheid waarin je jouw collega chauffeurs gaat
helpen? En spreekt het je aan zowel nationaal als internationaal te rijden?
Wellicht ben jij dan de koppelchauffeur die wij zoeken!

Wat ga je doen?
Als koppelchauffeur bij KLG Europe Eersel rijd je met een geladen trailer een
collega chauffeur tegemoet waarmee je aan- en afkoppelt. Koppelwerkzaamheden
vinden voornamelijk plaats tot (of soms over) de Franse grens en België. Ook kan
het voorkomen dat je richting Luxemburg rijdt. Er wordt standaard gekoppeld van
maandag t/m donderdag, maar ook op vrijdag wordt er nog geregeld een ritje
ingepland. Je vertrekt 's avonds rond 20.00 uur en komt terug "thuis" in Eersel
tussen 7.00 en 8.00 uur.

Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je beschikt over een geldig rijbewijs C+E met code 95 en bestuurderskaart;
Je hebt een ADR-certificaat basis;
Je rijdt graag 's avonds en 's nachts;
Je bent klantgericht, stressbestendig en zelfstandig;
Je draagt als chauffeur bij aan de kwaliteit van service die KLG Europe haar
klanten biedt.

Dit biedt KLG Europe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KLG Europe

Goede arbeidsvoorwaarden, met een mooi salaris op basis van een fulltime
dienstverband;
Nachtvergoeding;
Goede naleving van de cao en arbeidstijdenbesluit;
Een deskundig team, waarmee je samen het resultaat bereikt en met plezier
kunt terugkijken op je werkdag en je afgeronde planning;
Werken bij een groeiende en kerngezonde logistieke dienstverlener waar
normen en waarden al decennia lang een belangrijke rol spelen;
Werken in een laagdrempelige organisatie waar de lijntjes kort zijn;
Aandacht en ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden;
Een informele en goede werksfeer;
Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving;
Leuke activiteiten en uitjes;
Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: Werken bij KLG Europe.

www.werkenbijklg.nl

KLG Europe
KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener die de kwaliteiten van
een multinational met de cultuur van een familiebedrijf heeft weten te
combineren. Onze mensen zijn de belangrijkste factor. Zij vormen de basis van
ons bedrijf en ons succes. KLG Europe staat voor Borderless Logistics en we
bieden onze mensen naast grenzeloze mogelijkheden ook een stabiele
thuishaven. We investeren dan ook graag in de groei en ontwikkeling van onze
medewerkers.

Locatie
Eersel

Interesse?
Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te
mailen naar sollicitaties@eersel.klgeurope.com.
Voor vragen kun je contact opnemen met Kizzy vande Gaer, tel. 0497-584454
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken
www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.

KLG Europe

www.werkenbijklg.nl

