Maasstaal BV is een voorraadhoudende groothandel in staal, rvs en aluminium en een zelfstandig
opererend deel van de in Wenen gevestigde König-Gruppe, die behalve in Nederland en
Oostenrijk, in meer dan 10 Oost-Europese landen actief is.
Onze klantenkring bevindt zich in de euregio Nederland-België-Duitsland. Met eigen vrachtwagens
leveren wij de orders bij onze klanten volgens het principe “vandaag besteld = morgen in huis”.
Deze unieke leveringsservice is de kracht van onze organisatie. Om dit proces op een efficiënte
wijze te laten verlopen zijn wij op zoek naar een ervaren en vakkundig

Chauffeur CE (39,5uur p/wk)
Als chauffeur ben je het spreekwoordelijke visitekaartje van onze organisatie en zorg je ervoor dat
onze materialen op een verantwoordelijke en veilige manier bij de klanten bezorgd worden. Onze
klanten bevinden zich binnen een straal van 100 KM van Maastricht. Dit betekent dat je in
dagdienst werkt, er geen overnachtingen zijn en je elke avond naar huis gaat. De werktijden zijn
van maandag t/m vrijdag van plm. 7.00 – 16.30 uur.
Je start je dag met het controleren en zekeren van je lading. Eenmaal op bestemming
aangekomen los je de betreffende materialen, controleer je of alles aanwezig is en zorg je voor
een goede afhandeling van de wensen van de klant. De administratieve afhandeling is beperkt tot
de afleverbon.
Maasstaal heeft een eigen wagenpark van 5 bakwagens met autolaadkraan en 3 trekkeropleggercombinaties.
Maasstaal selecteert niet op grond van leeftijd, dus alle leeftijden zijn van harte welkom en worden
uitgenodigd om te reageren op deze vacature.

Wat vragen wij van jou?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

enkele jaren werkervaring als chauffeur
een geldig rijbewijs CE (inclusief code 95)
een digitale chauffeurskaart
kennis en ervaring met autolaadkraan en certificaat veilig hijsen is een pré
betrokken en collegiale werkhouding gericht op samenwerking en verantwoordelijkheid dragen
alertheid, zorgvuldigheid en opvolgen van veiligheidsvoorschriften zijn voor jou vanzelfsprekend
flexibele houding t.a.v. werkzaamheden en inzetbaarheid in staalmagazijn
correcte en representatieve communicatieve en sociale vaardigheden
last but not least: een enthousiaste en gemotiveerde persoon die graag deel wilt uitmaken van
ons team

Wij bieden
▪

een groeiende organisatie die steeds op zoek is naar kansen in de markt en inspeelt op
ontwikkelingen binnen de branche

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

een afwisselende baan met ruimte voor zelfstandig handelen en suggesties voor
verbetermogelijkheden
een informele werksfeer binnen een team van betrokken maar ook vooral gezellige collega's
onder leiding van de manager logistiek
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met perspectief op onbepaalde tijd
CAO voor de Technische Groothandel, inschaling is afhankelijk van ervaring, deskundigheid en
zelfstandigheid.
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
een pensioenregeling bij Aegon o.b.v. beschikbaar premiestelstel. waarvan de werkgever 50%
van de premie betaalt
periodiek functiegerichte trainingen zoals lading zekeren, hijstechniek of relevante scholing op
verzoek van werknemers

Solliciteren
Ben je op zoek naar een functie als chauffeur in dagdienst, EN herken je jezelf in bovenstaand
profiel, mail dan je CV en je sollicitatiebrief die ons zicht geeft in je motivatie, kennis en ervaring naar
maurice.peerebooms@maasstaal.nl onder vermelding van “Chauffeur CE”. De motivatie is voor
ons een wezenlijk onderdeel van het selectieproces.
Heb je vragen over de functie? Mail of bel dan met Maurice Peerebooms, Manager Logistiek,
06-12 800 330. Voor meer informatie over onze organisatie en ons assortiment zie
www.maasstaal.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

