Logistiek medewerker B / BE rijbewijs gezocht (m/v)
Wegens uitbreiding van ons wagenpark en onze activiteiten, zijn wij per 1
januari op zoek naar nieuwe medewerkers.
Wij zijn op zoek naar collega’s met ervaring en passie voor paarden. Je zorgt dat ieder paard tijdens
de reis de beste verzorging krijgt, en dat elk paard veilig , gezond en fit aan komt op de plaats van
bestemming. Door je kennis en ervaring met paarden weet je in elke situatie tot een passende
oplossing te komen.

Algemene taken:
- Het tijdig en veilig vervoeren van de paarden, rekening houden met de verkeersregels en
wetgeving;
- Paarden vervoeren van en naar verschillende luchthavens, als ook diverse bestemmingen
binnen de Benelux;
- Je draait diensten mee op stal;
- Je bent inzetbaar als groom op vluchten naar andere werelddelen

Jouw profiel:
-

Je hebt aantoonbare, ruime ervaring met paarden;
Je leeftijd ligt tussen de 25 en de 65 jaar
Je bent representatief
Je bent in het bezit van een B en BE rijbewijs.
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (Duits, Frans en/of Spaans zijn een pré)
Flexibel ingesteld (nacht- en weekend diensten behoren tot het werkrooster, tenslotte word
je werkzaam in de paardenwereld)
Professionele, nauwkeurige en zelfstandige taakuitvoering
Je gaat deelnemen in een team, dus je bent een teamplayer.
Je hebt een keurig voorkomen, je bent beleefd en je hebt waarden en normen.

Ons aanbod:
- Uitdagende functie in een dynamisch bedrijf waarbij paarden centraal staan.
- Een inwerkperiode met ervaren collega’s
- Je reist in de basis door de Benelux, maar soms ook naar andere landen
- Een dynamisch team medewerkers waar werk, professionaliteit en humor samen gaan.

Interesse?
Solliciteren kan door je CV, motivatie en pasfoto te sturen naar medewerkers@horsetransport.eu
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