
Transport - chauffeur (vervangingscontract) 

DE KRINGWINKEL HAGELAND met standplaats in TIENEN 

Functieomschrijving 

Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het transport van goederen op een veilige manier en het veilig 

besturen van de vrachtwagen. Naast de vrachtwagen maak je gebruik van andere hulpmiddelen 

(steekwagen, transpallet) om de goederen te manipuleren. Je garandeert een goed klantencontact bij het 

ophalen van goederen. 

Profiel 

 Rijbewijs (C) 

 Defensief rijden 

 Kennis wegcode 

 Ergonomisch kunnen heffen 

 Kunnen werken met een steekwagen en een transpallet 

 Klantvriendelijk 

 Fysiek capabel 

 Correct kunnen stapelen en zekeren van de vracht 

Job gerelateerde competenties 

 Opvolg- en activiteitengegevens registreren 

De informatie doorgeven aan de betrokken dienst 

 Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval 

De betrokken diensten waarschuwen 

 Basisonderhoud uitvoeren (o.a. visueel nazicht voertuig) 

Het voertuig reinigen 

 Producten of goederen ophalen, vervoeren en leveren 

De conformiteit van de goederen samen met de klant controleren 

 De aanwezigheid en geldigheid van boord- en transportdocumenten nakijken 

Persoonsgebonden competenties 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben 

 Omgaan met stress 

 Regels en afspraken nakomen 

 Samenwerken als hecht team 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Resultaatgerichtheid 

 Commercieel zijn 

 Klantgerichtheid 

 Zelfstandig werken 

Aanbod 

 Vervangingscontract 

 Maaltijdcheques en vergoeding woon/werk verkeer  

 Maandloon volgens PC 327 

 Aangenaam en veelzijdig werk in een leuk team, werk in eigen streek 

 Talenten van mensen zijn voor ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, 

etnische afkomst of nationaliteit 



Plaats tewerkstelling 

DE KRINGWINKEL HAGELAND  

Walstraat 2  

3300 TIENEN  

 

Vereiste studies 

 Geen specifieke studievereisten 

Werkervaring 

 Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 

Talenkennis 

 Nederlands (goed) 

Rijbewijs 

 C 

 Vakbekwaamheidsattest C verplicht 

Contract 

 Collectief maatwerk 

 Voltijds 

 Dagwerk 

Plaats tewerkstelling 

 Walstraat 2, 3300 TIENEN 

Solliciteren via Mario Jonckheere, loopbaanbegeleider 

mario.jonckheere@kringwinkelhageland.be - 0490448865 
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