
Kleijn Transport BV zoekt een proactieve loodsmedewerker die van aanpakken houdt  

Functieomschrijving
Kleijn Transport is een modern bedrijf dat de laatste jaren een sterke groei doormaakt. Eerder dit 
jaar hebben wij de capaciteit van onze loods uitgebreid, en nu zijn we op zoek naar een 
loodsmedewerker om ons team te versterken. Jouw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan 
uit laden en lossen, fysiek controleren van goederen, en het zorgvuldig opslaan van deze 
goederen in de loods. 

Functie eisen
Als jij solliciteert, verwachten wij dat jij:

– ervaring hebt met het werken in een loods of magazijn;
– een flexibele mentaliteit hebt;
– in een goede fysieke conditie verkeert, gezien de aard van het werk;
– graag in teamverband samenwerkt;
– nauwkeurig bent;
– gestructureerd werkt;
– initiatief neemt;
– in het bezit bent van een heftruckcertificaat (of bereid bent deze te halen). 

Wij bieden...
Als loodsmedewerker bij Kleijn Transport werk je binnen een klein en enthousiast team. Op de 
werkvloer heerst een informele sfeer,met voldoende afwisseling in je werkzaamheden. In de loods 
wordt uitsluitend gewerkt met elektrische interne transportmiddelen, om de gezondheid van onze 
loodsmedewerkers te garanderen. Je hebt bij goed functioneren uitzicht op een vast 
dienstverband, zo werkt een groot aantal van onze medewerkers al meer dan 10 jaar bij het bedrijf.
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en werken volgens het CAO Beroepsgoederenvervoer. 

Over Kleijn Transport
Kleijn Transport is een familiebedrijf, opgericht in 1963. Sinds 2004 is Kleijn Transport gehuisvest
in Alblasserdam, waar het beschikt over een loods van 8000 m2 en een eigen wagenpark
bestaande uit ruim 135 vrachtwagens. De doelstelling van Kleijn Transport is om de klant te
adviseren en te faciliteren binnen de hele transportketen.

Sollicitatieprocedure
Heb je interesse in het vervullen van deze functie, vul dan het sollicitatieformulier op onze website
in of stuur jouw curriculum vitae en motivatie naar pz@kleijn.com .

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Joost Werdekker via
joost@kleijn.com. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Patricia Kleijn via
patricia.kleijn@kleijn.com.
Voor meer informatie over Kleijn Transport B.V. ga naar de website www.kleijn.com of bezoek onze
Facebookpagina.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
                                                                                                                                                             

Kleijn Transport BV zoekt

Loodsmedewerker


