VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Wil jij deel uitmaken van een toonaangevend, dynamisch en internationaal familiebedrijf?
Ben jij een gedreven vrachtwagenchauffeur met magazijnervaring én beschik je over een
aanpakkersmentaliteit? Dan willen wij je graag ontmoeten!
Wij zijn op zoek naar een vrachtwagenchauffeur ter uitbreiding van ons logistieke team. Het
betreft een combinatie van vrachtwagenchauffeur (70%) en logistiek medewerker (30%) in
een fulltime dienstverband. Als vrachtwagenchauffeur rijd je met name in Nederland en
Duitsland voor o.a. het pendelen tussen onze locaties en het rijden van en naar
(inter)nationale beurzen. Ook komt het voor dat je naar onze Europese klanten onderweg
bent. Incidenteel zal een overnachting noodzakelijk zijn. Je werkt nauw samen met het
logistieke team waarbij je ook taken als logistiek medewerker zult uitvoeren zoals
orderpicking.
Wat verwachten we van jou:
 Een enthousiaste collega in het bezit van rijbewijs C, code 95 en een chauffeurspas
 3-5 jaar relevante werkervaring als vrachtwagenchauffeur
 Ervaring met taken van een logistiek medewerker
 Ervaring met vervoer van gevaarlijke stoffen en in het bezit van een geldig ADR
certificaat en/of een Duitse Befahigungsschein is een pré.
 Een geldig hef- en/of reachtruckcertificaat zijn een pré.
Daarnaast heb je de volgende talenten:
 Proactief: je werkt zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheden
 Flexibel: in werktijden en werkzaamheden
 Representatief en communicatief vaardig: in contact met (inter)nationale relaties
 Fit: je bent in staat tot fysiek zwaar werk

Wat mag je van ons verwachten?
De Lesli Groep bestaat uit verschillende bedrijven, waaronder Lesli Living, Lesli Vuurwerk,
Lesli Silvesterzauber GmbH en Bringo met ruim 60 medewerkers in dienst. Het is een relatief
kleine, maar dynamische club. De organisatie is jong en groeiend, wordt sterk decentraal
gestuurd en de lijnen zijn kort. Informele sfeer, open communicatie, enthousiasme en
kwaliteit kenmerken onze organisatie. Er is voldoende ruimte voor zelfstandigheid en
initiatief. Voor meer informatie over ons bedrijf: www.lesli.nl.
We belonen jouw capaciteiten en inzet met een passend salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Deze functie is voor 40 uur per week met mogelijk extra uren tijdens
seizoenpieken.
Solliciteren?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maike Weenink via
telefoonnummer 0544-371200. Stuur je sollicitatie naar mweenink@lesli.nl ter attentie van
mw. M. Weenink, afdeling Personeelszaken.

