Meeuwenoord Groep zoekt nieuwe collega’s!
Met drie specialisaties in transport (Bouwmaterialen & Machines, Sierteelt & Agrarisch en Recycling &
Containers) zijn wij bij Meeuwenoord Vervoer altijd onderweg met het juiste materiaal voor het werk.
Meeuwenoord Recycling is de spil in de keten van het opwaarderen van afval tot hernieuwd product.
De Duin- en Bollenstreek is onze thuisbasis, zowel voor onze medewerkers als de meeste klanten.
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➢ Chauffeur/machinist autolaadkraan 50 t/m + jip/lier
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In deze functie verzorg je het vervoer van bloemen en planten, onder meer naar de diverse veilingen Flora
Holland Rijnsburg, Naaldwijk en Aalsmeer. Je bent in het bezit van een CE rijbewijs en code 95 en je hebt
enige ervaring met geconditioneerd en/of collectief sierteelt vervoer.
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➢ (Assistent) Transportplanner

➢ Administratief medewerker (part time)

➢ Chauffeur haakarm recycling

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ervaring heeft met het verwerken van
inkoopfacturen en bankmutaties. Kennis van Accountview en/of Basecone is een pre. Je bent in staat om
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naar verwerkingslocaties elders in Nederland. Je bent bij voorkeur in het bezit van een CE
rijbewijs en code 95 en je hebt enige relevante werkervaring.
Meeuwenoord Vervoer biedt goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Als je bij ons aan de slag
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t.a.v. de georganiseerd.
heer B. Meeuwenoord
Voor meer informatie over ons bedrijf, check onze website!
Interesse in of vragen over de functie? Reageer dan snel!
Bel naar onderstaand nummer of mail naar vacature@meeuwenoord.nl

