Word jij onze nieuwe pakketbezorger?
Mach Transport & Logistiek, Service Pakket Oost en TG koeriers zijn dringend op zoek naar pakketbezorgers. Jij
gaat één dag per week naar ROC te Almelo voor een opleiding. De rest van de week ga je aan de slag bij een van
de bedrijven. De opleiding duurt zes weken. Wanneer je de opleiding goed hebt afgerond, krijg je een contract van
minimaal een half jaar bij de werkgever.
Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het ophalen, vervoeren en bezorgen van diverse pakketten in jouw
werkgebied. Met een bestelbus ga je op pad en bezorg je tussen 140 en 200 pakketten per dag. Je werkt tussen 8
en 10 uur per dag, dus per uur stap je +/- 20-25 keer in en uit. Het is fysiek zwaar en daarom vragen wij fitte en
gezonde kandidaten. Als chauffeur werk je nauwkeurig, ben je netjes in het verkeer en sta je de klanten van onze
opdrachtgevers vriendelijk te woord. Jij bent het visitekaartje van ons bedrijf.
Werkzaamheden zijn van maandag t/m zaterdag.
Maak jij graag mensen blij, werk je nauwkeurig en ben je fit? Dan zijn wij heel benieuwd naar jou!
Wat breng jij mee?
- Motivatie
- Communicatief vaardig en vindt het leuk om met mensen in contact te zijn.
- Zelfstandig kunnen werken (solistische functie) en autorijden is je hobby.
- flexibel & stressbestendig
- Je bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs B
- Je hebt minimaal 1 jaar rijervaring.
- Je hebt goede geografische kennis.
- Je spreekt, leest en schrijft goed Nederlands.
- Je bent altijd op tijd.
- Je gaat zorgvuldig om met materialen
Wat bieden de werkgevers?
- leerwerk plek van zes weken bij een van de deelnemende bedrijven
- Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een getuigschrift van ROC van Twente
- Baanintentie van minimaal een half jaar na het afronden van de opleiding
- Afwisselend werk
Heb je interesse?
Stuur een mail met jouw CV naar info@werkpleintwente.nl en laat weten, dat je je graag wilt opgeven voor het
leerwerktraject pakketbezorger. Vanaf 8 maart start de opleiding, dus laat deze kans niet lopen en stuur snel jouw
mail!

