Planning - Logistiek - Containers - Transport
C.A. de Groot Groep is een professioneel modern familiebedrijf met meer dan 65 jaar ervaring in sloop,
asbest en reststoffen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, nauwkeurige en klantgerichte
Medewerker Binnendienst Logistiek & Reststoffen
WIE BEN JIJ?

WAT GA JE DOEN?

WERKEN BIJ C.A DE GROOT

Jij bent op zoek naar een nieuwe
planningsuitdaging en je wilt het
beste uit jezelf halen.

Het (telefonisch) aannemen, coördineren, plannen en bewaken van de
container transporten van C.A. de
Groot Reststoffen B.V. en RCA.

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op
een open en eerlijke communicatie,
met eigen verantwoordelijkheid en
betrokkenheid van de medewerkers.

Het aannemen en inplannen van
interne en externe container
transport- en leveringsopdrachten
en
speciale
transporten
van
materialen en verticaal en/of
horizontaal transport.

Onze medewerkers zijn de spil van
het succes en vormen daarbij een
hecht team als het gaat om
collegialiteit, veiligheid en vertrouwen

Jij ziet plannen als leuke puzzel om
elke dag weer zo efficiënt mogelijk
op te lossen.
Je houdt van afwisseling, bent
accuraat en nauwkeurig, maar ook
flexibel in het vinden van de juiste
oplossing.
Jij kan goed zelfstandig werken, bent
flexibel en vindt van 07:00 tot 16:00
uur een normale werkdag. Het
periodiek op zaterdag ochtend
werken behoort ook tot de functie.
Je hebt gevoel bij tijd, afstand en
geografische kennis en affiniteit met
reststoffen en transport.
Is onze kleur blauw, de toekomst
voor jou?
Solliciteer dan nu op de functie
medewerker transport en logistiek
en stuur je CV met motivatie t.a.v.
Personeelszaken naar:
personeel@ca-degroot.com

Het registreren en controleren van
de administratie (ritstaten) en gereed
maken voor verwerking door de
administratie.
Zorgdragen voor goede planning
afstemming en communicatie tussen
C.A. de Groot Reststoffen, RCA en
de administratie.
Periodiek weegbrug en baliewerk,
klanten te woord staan, in- en uitwegen van transporten.
Het uitdragen van het KAM-beleid
binnen de organisatie.
Het op uitnodiging deelnemen aan
diverse overlegvormen.

Bij C.A. de Groot ben je verzekerd
van een goed betaalde baan bij een
betrouwbare en serieuze werkgever.
Denk hierbij aan de voordelen van
een grote organisatie zoals digitaal
werken,
trainingsmogelijkheden,
opleidingen, doorgroeikansen, een
goede CAO en een grote lijst van
aansprekende projecten en vaste
opdrachtgevers.
Maar wel met de cultuur van een
familiebedrijf, waarbij de lijnen kort
zijn, iedereen elkaar kent en
waardeert om zijn of haar
vakmanschap en daarvoor de
nodige
waarderingsbeloningen
ontvangt.

