Van der Wal
Functie: Rangeerchauffeur
Bedrijfsinformatie:
Wij zijn een logistieke dienstverlener die actief is sinds 1924. Onze missie is om de best mogelijke
logistieke oplossing te bieden op basis van eerlijkheid en respect voor mens en maatschappij. We willen
een logistieke organisatie zijn die:





... Altijd zoekt naar de beste duurzame oplossing
... Pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
... We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen
... I love my job, i love my company

Naast onze eigen wielen bieden we ook 3 en 4PL-oplossingen aan. Ons hoofdkantoor is gevestigd in
Utrecht, waar we dagelijks met een internationaal team van 50 mensen werken om onze klanten de best
mogelijke logistieke oplossingen te bieden. Een snelgroeiende, dynamische en internationale
organisatie waarbij het succes sterk afhankelijk is van een team van jonge, innovatieve en enthousiaste
medewerkers. Het team is gespecialiseerd in het efficiënt plannen van 80.000 ritten en transporten per
jaar in geheel Europa met een opbrengst van meer dan 60 miljoen euro. De grootste uitdaging ligt in het
informeren van onze klanten, managen van de vervoerders, analyseren van data, verbeteren en
uitbreiden van onze service voor onze klanten.
Functieomschrijving
Doelstelling:
Het tijdig gereed zetten van opleggers en/of afzetbakken aan de diverse laadperrons. Daarnaast het
organiseren van het parkeerterrein voor opleggers, containers en/of afzetbakken zodanig dat deze
veilig, overzichtelijk en netjes geparkeerd staan.
Controleren van de kwaliteit van het materiaal.
2 ploegendiensten, tijden van 06.30 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur tot 23.30 uur.
Plaats in de organisatie
Rapporteert aan de Chauffeurscoach/operationeel manager Roermond
Omschrijving van de werkzaamheden:
•
houdt zich aan de voorschriften op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en
milieu;
•
Houdt zich aan de procedures van de klant;
•
het zorgdragen voor de orde en netheid op het terrein;
•
het organiseren alsmede prioriteiten kunnen stellen van de diverse werkzaamheden zodanig
dat het laden en lossen van de trailers en/of bakken niet wordt verstoord;
•
het rangeren van de diverse opleggers en/of afzetbakken op het terrein;
•
controleert of opleggers en/of afzetbakken op de juiste wijze zijn dicht gebonden of afgesloten;
•
zorgt ervoor dat opleggers en/of afzetbakken alleen ingezet worden wanneer deze in goede
staat verkeren;
•
rapporteren van de voorraad leeg en volle opleggers en/of afzetbakken;
•
het plegen van klein onderhoud aan opleggers en/of afzetbakken ;
•
uitvoering geven aan nader aan hem toe te wijzen logistieke taken bijvoorbeeld het helpen met
lossen of overladen van goederen en of andere logistieke werkzaamheden.
Communiceren met:
•
de expediteur over de voortgang van het laden en lossen ;
•
de Van der Wal planner in geval van wijzigingen, materiaalgebrek en/of gebrek aan opleggers
en/of afzetbakken waardoor deze niet ingezet kunnen worden;
•
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
is bevoegd tot:
•
het opdracht geven tot onderhoud aan de opleggers/containers en/of afzetbakken;
•
het op eigen initiatief verplaatsen van opleggers/containers en/of afzetbakken op het terrein.
•
is verantwoordelijk voor:
•
uitvoering van de werkzaamheden en processen volgens de gestelde (wettelijke, Van der Wal
en DHL ) richtlijnen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu;
•
de organisatie van de geparkeerde opleggers en/of afzetbakken op het parkeerterrein;
•
het rapporteren van de status en voorraad opleggers en/of afzetbakken;
•
schoon en opgeruimd houden van de werkplek.

•
•
•
•
•

Wat zoeken wij
LBO+/MBO
B rijbewijs en ervaring met het rangeren van opleggers is voldoende.
Pre : VCA-certificaat;
Pre geldig heftruck certificaat
•
•
•
•
•

Competenties
eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel;
besluitvaardigheid;
zelfstandigheid.
Stressbestendig

Arbeidsvoorwaarden
Naast een inhoudelijk interessante baan, bieden we je de volgende arbeidsvoorwaarden:

•
•
•
•

Verloning volgens CAO beroepsgoederenvervoer
De keuze tussen een ov-trajectcard of reiskostenvergoeding
Pensioenregeling en collectiviteitskorting op aanvullende verzekeringen.
Mogelijkheid om C/E-rijbewijs te halen

Geïnteresseerd? U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie omtrent de functie op het
volgende telefoon nummer 030-2427900 HRM, of stuur ons een e-mail met jouw cv naar
sollicitaties@vanderwal.comany
Kijk voor meer informatie op onze site www.vanderwal.company

