6 augustus 2020

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

We zijn op zoek naar:

CHAUFFEUR INTERN EN
EXTERN TRANSPORT

(M/V) - DAGREGIME

Je Functie:
Als chauffeur sta je in voor het intern en extern transport.

• Je voorziet de heftruckchauffeurs van de juiste trailers binnen de site Zwevezele.
• Je verzorgt het intern transport tussen de site Zwevezele en Ruddervoorde (o.a. trailers, coils, etc.).
• Je zorgt voor de ordelijkheid van ons trailerpark.
• Je hoofdtaak bestaat erin de interne transporten uit te voeren binnen de site Joris Ide Zwevezele/Oostkamp maar
je bent ook bereid externe transporten uit te voeren.

Je Profiel:

• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs type CE.
• Je bent stressbestendig en een teamplayer.
• Je kan prioriteiten stellen.
• Je vertoont verantwoord rijgedrag en houdt je aan de regels en voorschriften die binnen de firma gelden
(afbinden vrachten, snelheidsbeperkingen, de veiligheidsvoorschriften etc… ).
• Je toont respect voor het materiaal, je bent opmerkzaam voor preventieve en cyclische onderhoudsbeurten.
• Je kunt overleggen met collega’s, externe vrachtwagenbestuurders en verantwoordelijken om zo een vlotte
afhandeling en de beoogde kwaliteit te garanderen/bewaren.
• Je respecteert alle richtlijnen over veiligheid, netheid en milieu en past deze op alle plaatsen in het bedrijf toe.
Risicovolle situaties vermijd je.
• Pluspunt: heftruckattest of je bent bereid om deze te behalen.
Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in volle expansie met daaraan
gekoppeld een competitief loon, maaltijdcheques en een groepsverzekering.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76.
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