Saey NV (www.saeysteel.com), met hoofdzetel in Kortrijk (Heule),
is één van de belangrijkste staal service centers in de Benelux en
Frankrijk. Saey, een modern distributie- en verwerkingscentrum
van staafstaal, platen en buizen, is vooral actief in de
metaalverwerkende industrie (machinebouwers, constructeurs
van landbouwmachines, industriebouw,…) à rato van 100.000
ton staalproducten op jaarbasis.
Om verdere groeiplannen mee te helpen realiseren, wenst Saey
haar organisatie te versterken met een gedreven medewerker.

Chauffeur CE
Jouw functie:






Je staat in voor het afhalen en leveren van goederen overeenkomstig de instructies.
Je bent verantwoordelijk voor het correct en ordentelijk laden en lossen van de
vrachtwagens bij de klanten.
Je bent het grootste deel van de tijd op baan, maar bent ook bereid om af en toe
vrachtwagens te laden.
Je krijgt dagritten in Benelux en Noord-Frankrijk.
Je zal normaliter niet gevraagd worden om uit te slapen.

Jouw profiel :










Je hebt een geldig rijbewijs CE
Je hebt de nodige opleidingen voor vakbekwaamheid (code 95) genoten
Je werkt nauwgezet, met zin voor orde en netheid
Veiligheid zowel op de weg als ladingszekerheid zijn voor jou een must
Je functioneert zowel zelfstandig als in teamverband.
Je bent communicatief en voert probleemloos een gesprek in het Nederlands en/of Frans
Je hebt een probleemoplossende en proactieve houding.
Dankzij je hands-on mentaliteit, steek je graag zelf de handen uit de mouwen in functie
van de noden van het team of van de klant waar je naartoe gaat.
Ervaring met Kooi-aap is een pluspunt

Ons aanbod :





Een uitdagende opdracht in een snel evoluerend en financieel gezond bedrijf.
Een team met een gezonde en motiverende winnersmentaliteit.
Een salaris in verhouding tot uw verantwoordelijkheid en uw prestaties.
Een fulltime betrekking.

Geïnteresseerd ?
Stuur dan onmiddellijk uw kandidatuur met volledig c.v. naar SAEY N.V., t.a.v. Sylvie
JACOBS, Industrielaan 4, 8501 Kortrijk-Heule. Tel. 056/361.461 – E-mail
personeel@saey.com – www.saeysteel.com

