Medewerker Truckwash
Freight Line Europe is gespecialiseerd in het vervoer van groenten en fruit naar het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk. Wij verzorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week diensten variërend van
groepage tot complete vrachten en van forwarding services tot de mogelijkheid voor op- en overslag.
Wij zijn erg trots op onze vloot en proberen er dan ook voor te zorgen dat deze er iedere dag op haar
best uitziet. Om dit te bewerkstelligen beschikken wij over een geheel eigen wasplaats op onze
nieuwe vestiging in Maasdijk. Hier worden onze vrachtwagens regelmatig gewassen en optisch
geïnspecteerd op eventuele (lichte) beschadigingen. Om er voor te zorgen dat dit proces zo optimaal
mogelijk verloopt zijn wij op zoek naar een medewerker Truckwash
Als medewerker truckwash kan je goed met mensen omgaan. Je bent lichamelijk fit en bereid je
handen uit de mouwen te steken. Je helpt mee om de werkplek, wasboxen en het buitenterrein
schoon te houden. Het adviseren en afrekenen van de wasprogramma’s, het wassen van de
vrachtauto’s en het onderhouden van de wasstraat zijn jouw hoofdtaken. Je beseft je dat je bezig
bent met materieel waar de eigenaar en zeker ook de chauffeur echt zuinig op is. Jij zorgt er dus voor
dat de chauffeur met een tevreden gevoel de wasstraat verlaat.
Wat we van je verwachten










Controleert trailers/trekkers op beschadigingen, gebreken en schoonheid (hygiëne)
Het uitvoeren van kleine reparaties en onderhoud (bijv. lampje vervangen, controle niveau
vloeistoffen)
Werkt nauwkeurig en hecht waarde aan hygiëne
De kwaliteit om zelfstandig en klantgericht te werken
Een flexibele instelling; bereid om in het weekend te werken
Rijbewijs CE een pré
Fulltime beschikbaar
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Mbo werk- en denkniveau

Wat kun je van ons verwachten?


Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid en klantcontact binnen een
groeiende organisatie.





Een markt conform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Training en bijscholing.
8% vakantietoeslag, een bijdrage in de pensioenopbouw en een ruime verlofregeling van 5,5
vakantieweken per jaar.
Een open collegiale werksfeer in een energiek en gedreven team.



Zorg jij ervoor dat tevreden chauffeurs ons terrein verlaten met een schone vrachtwagen? Ben jij een
aanpakker en niet bang voor vieze handen? Reageer dan snel! Wil je meer weten over onze
organisatie? Kijk dan op www.fle-nl.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

