Chauffeur Silochauffeur
De Nederlandse Transport Maatschappij B.V. is een internationale silovervoerder voor droge
bulkgoederen en is een vooruitstrevend bedrijf met een modern wagenpark. Onze medewerkers zijn
de kracht van onze organisatie. Wij hebben een sterke internationale focus en rijden door heel
Europa, waarbij wij vooral sterk zijn in de Benelux, Duitsland, Noord-Frankrijk en Denemarken.
Ben jij geïnteresseerd in een baan in de transport en wil je graag ons team komen versterken?
Over de functie:
Als chauffeur vind je het heerlijk om de hele week van huis te zijn. Je vervoert droge bulkgoederen
door heel Europa. Omdat jij het leuk vindt om overal te rijden, maakt het je niets uit waar je heen
gestuurd wordt. Zolang je maar onderweg bent! Je vindt het geweldig om onderweg te zijn. Ook als je
hiervoor moet overnachten. Hiervoor krijg je een eigen vrachtwagen tot je beschikking die van allerlei
moderne snufjes is voorzien. Je bent zuinig met je materiaal en hebt een voorliefde voor transport. Tot
je dagelijkse taak behoort het veilig laden en lossen van diverse soorten goederen bij ons klanten die
geheel in Europa zijn gevestigd.
Wie ben jij?
 In het bezit van een geldig chauffeursdiploma/oplegger en/of vakbekwaamheid,
 Is in het bezit van CE-rijbewijs en digitale bestuurderskaart;
 Is in het bezit van code 95;
 In het bezit zijn van een geldig VCA certificaat is een pré;
 Bij voorkeur ervaring met bulk/silovervoer;
 Heeft geen problemen met overnachtingen of weekenden werken;
 Fulltime of parttime beschikbaar;
 Wil graag internationaal rijden;
 Spreekt de Nederlandse en Duitse taal.
Nederlandse Transport Maatschappij biedt:
Je krijgt eerst een tijdelijk contract en bij goed functioneren kan dit worden omgezet naar contract voor
onbepaalde tijd. Een afwisselende functie, waar je heel Europa door rijdt, bij een betrokken en
informeel transportbedrijf. De salariëring is conform cao Beroepsgoederenvervoer, waarin jij de
mogelijkheid hebt om te groeien in je salaris. Werk je liever parttime, dan is dat ook bespreekbaar.
Ben jij geïnteresseerd in de vacature of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via: 0880555800 en vraag naar personeelszaken of solliciteer direct via recruiting@ntm.info.

