BIOSANO is een snelgroeiende groothandel biologische voeding, dranken, cosmetica en zaadgoed.
Het bedrijf is gelegen te Wommelgem. Wij zijn zowel actief in de sectoren retail als foodservice.
Biosano wil in het segment biologische voeding uitgroeien tot één van de leidende groothandels in
België. Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar diverse medewerkers.
Wij zoeken

Distributiechauffeur - rijbewijs C
Functieomschrijving
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het correct afhandelen van transportopdrachten .
Je levert de goederen op de afgesproken punten bij onze klanten en dit volgens de gestelde
kwaliteitsnormen.
Daarnaast zal je mee instaan voor het laden en lossen van de vrachtwagen en bijhorend
magazijnwerk.
Je vertrekt vanuit onze vestiging in Wommelgem.
Je bent verantwoordelijk voor de correcte input van je gegevens op je boordcomputer.

Profiel
Voor de functie verwachten we volgende competenties:
•
•
•
•
•
•

•

Je bent verantwoordelijk voor het correct afhandelen van transportopdrachten .
Je bent in het bezit van een rijbewijs C met geldige medische schifting
Je beschikt over een digitale bestuurderskaart
Je kan zelfstandig werken
Je bent flexibel naar werkuren
Als chauffeur ben je het directe aanspreekpunt van onze klanten over heel België – je verzorgt een beperkte
administratie ter plaatse en communiceert met de klanten over praktische leverafspraken . Vandaar is een
goede kennis van Nederlands en Frans noodzakelijk.
je hebt enige kennis van het wegennet

Aanbod
•
•

Een boeiende en uitdagende functie in een snelgroeiende KMO.
Een competitief salaris aangevuld met extra-legale voordelen.
Wil jij werken binnen een dynamisch, jonge en snel groeiende KMO, een bedrijf die mogelijkheden
biedt ? Herken jij jezelf in onze functieomschrijving ? Aarzel dan niet langer en solliciteer nu!
Solliciteer via vacature@biosano.be met vermelding van de functie.
Bij vragen over deze vacature kan je ook terecht bij Iris Deben 03/613.23.92

Voor meer bedrijfsinfo : www.biosano.be

