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L O C A T I E  :  V I L V O O R D E ,  T E S S E N D E R L O , T I E N E N  E N
G A V E R E

Containers Maes levert containers in diverse
maten voor verschillende doeleinden zowel voor
particulieren als bedrijven. We zijn bekend voor
onze flexibele service en concurrentiële prijzen.
Onze dienstverlening en dynamiek is de kracht
van onze onderneming. Ondersteund door het
moderne wagenpark en met installaties
aangepast aan de noden van 'morgen' komen
we tegemoet aan de wensen van alle klanten. 
We beschikken over eigen recyclagecentra,
verdeeld over heel het land en bieden
oplossingen voor alle afvalstromen. 
Binnen de groep werken wij momenteel met
meer dan 300 werknemers.

WIJ BIEDEN

Een voltijdse job in een aangename werksfeer
waar werkzekerheid een garantie is.
Een aantrekkelijk salaris en extralegale
voordelen (maaltijdcheques, en na 6 maanden
een bedrijfswagen).

UW FUNCTIE 

In het kader van onze groei zijn we momenteel op zoek naar CE chauffeurs (m/v) voor onze afzet containers.
Je staat in voor het transport van afzetcontainers (laden en ledigen, vervoeren en lossen van containers).

PROFIEL

Je beschikt over een geldig rijbewijs CE en een geldige
bestuurderskaart.
Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en veilig.
Je bent stressbestendig en hanteert een klant- en
servicegerichte aanpak.
Ervaring met afzetcontainers is een plus, maar is geen
vereiste.
Je steekt met alle plezier de handen uit de mouwen, ziet
werk en bent er zeker niet vies van om je handen vuil te
maken.
Je beschikt over een goede fysieke conditie en werkt graag
in de buitenlucht.
Je bent flexibel qua planning.

 

Interesse? 
Aarzel dan niet en stuur uw CV met
motivatiebrief naar de heer Joep Loop via
joep.loop@containersmaes.be

Is op zoek naar


