Schavemaker Logistics en Transport is sinds 1967 actief als logistieke dienstverlener met meerdere
vestigingen in Europa. Het familiebedrijf richt zich op diverse modaliteiten en is onder andere actief
op het gebied van coil en losgestort transport, special transport, team-driving en special services,
aircargo en warehousing.
Ter versterking van ons team zijn wij voor onze vestiging in Beverwijk op zoek naar:

Chauffeur
Ploegendienst (M/V)
Wat ga je doen?
In deze zelfstandige functie zul je met diverse opleggers staalproducten vervoeren middels vaste
ritten van IJmuiden naar het bedrijventerrein in Beverwijk. Hierbij is het jouw taak dat de producten
veilig bij de klant aankomen. Afhankelijk van de lading en de locatie laad en los je zelf de producten
met een heftruck en/of bovenloopkraan en verzorg je de bijbehorende administratie. Tijdens deze
dienst werk je 3 om 3 dagen (dienst van 12 uur). Hierbij wordt een nachtdienst met een dagdienst
afgewisseld, waarbij je tussendoor 3 dagen vrij bent.

Wat breng je mee?
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega die het prettig vindt om in een ploegendienst te
werken. Je bent stressbestendig, steekt graag je handen uit de mouwen en kunt goed zelfstandig
en efficiënt werken. Verder beschik je over onderstaande harde criteria:
➢
➢
➢
➢

Minimaal een CE-rijbewijs;
Affiniteit met de transportsector;
Je bent klantgericht, betrouwbaar en toont initiatief;
Woonachtig in de omgeving (max 30 km) van Beverwijk;

Wat bieden we?
Werken bij Schavemaker betekent werken in een omgeving die volop in ontwikkeling is en waar
ruimte is voor eigen invulling. De werksfeer is informeel en dynamisch en er zijn voldoende
doorgroeimogelijkheden. Uiteraard horen bij deze functie passende arbeidsvoorwaarden.
Standaard onderdelen van onze procedure zijn een referentiecheck en het aanleveren van een
Verklaring Omtrent Gedrag.

Spreek bovenstaande je aan?
Ben je geïnteresseerd of wil je nog meer informatie, neem dan contact op met
de afdeling PZ via pz@schavemaker.com of via 0251 – 510 420.

