ALUMAC construct is als COP erkend carrosseriebedrijf gespecialiseerd in de opbouw
en inrichting van vracht- en bestelwagens. Maatwerk is een belangrijke troef.
Jaarlijks bouwen we meer dan 600 voertuigen op. We vormen 1 sterk team met
ASTEMAC en AMC parts. Omwille van onze snelle groei zoeken wij een nieuw
enthousiast talent om mee te bouwen aan onze toekomst.

CHAUFFEUR CE
KOERMAN
Functieomschrijving:
Als ervaren chauffeur CE kom je bij ons terecht in een bijzonder gevarieerde job met heel wat
afwisseling waarbij je instaat voor zowel transport, laden en lossen alsook interne coördinatie
Ons team rekent op jou voor verschillende transporten van zowel zwaar als klein materiaal: intern
(tussen onze vestigingen in Kortrijk en Doornik) én extern (klanten, garages, leveranciers, ...)
Tussen de transporten door spring je intern bij, help je alles op orde zetten, denk je mee over hoe
zaken te organiseren, doe je wat administratie, ... Kortom: geen sprake van verveling

Profiel:
Je hebt een rijbewijs CE en alle nodige documenten om direct te starten bvb Code 95, medisch attest, ...
Bij voorkeur heb je al een eerste werkervaring, maar motivatie is sowieso belangrijker dan ervaring
Dankzij jouw aanstekelijk enthousiasme en 'doe' mentaliteit is het een plezier om met jou te werken
Je verkiest afwisseling en uitdaging boven monotoon werk en wil liever niet continu onderweg zijn
Je bent collegiaal, klant- en servicegericht, gaat professioneel te werk en speelt kort op de bal
Je gaat uiterst zorgzaam om met het materiaal dat we aan jou toevertrouwen en werkt veilig
Je werkt efficiënt en georganiseerd en houdt van de vrijheid om je eigen werk in goede banen te leiden
Je bent een teamplayer maar werkt ook graag zelfstandig
Je bent flexibel en leert graag bij om te kunnen groeien in je functie
Je ziet voordelen in een wisselend uurrooster en houdt van variatie op vlak van werkuren
Een passie voor vracht- en bestelwagens (daar draait het bij ons immers allemaal om) maakt deze job
zowel voor jezelf als ons extra fijn

Ons aanbod:
Je komt terecht in dynamische job binnen een bloeiend bedrijf en werkt vanuit onze vestiging in Kortrijk
(Heule) waar je wordt omgeven door enthousiaste collega’s bij wie je steeds terecht kan voor advies en
ondersteuning. Je werkt dicht bij huis, uren zijn bespreekbaar en verre reizen niet aan de orde. We bieden
jou ruimte voor initiatief en zelfstandigheid. Bovendien zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden.
Je kan rekenen op een vast contract gekoppeld aan een aantrekkelijk salaris én extra legale voordelen.
Hebben wij jouw interesse opgewekt?
Stuur je motivatie en cv door naar stephanie@alumac.be of contacteer ons op 056 66 25 95

