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CONTACTGEGEVENS

LEES MEER

Als Chauffeur Bezorging begint jouw werkdag 's-ochtends in ons warehouse 
(Boxtel), waar een voorgeladen bakwagen al voor je klaar staat. Na het checken 
van de route op je boordcomputer ga je samen met je bijrijder op pad om de 
bestellingen af te leveren bij de mensen thuis. Samen brengen jullie de pakketten 
binnen, maken een praatje, regelen de administratie en laten tenslotte een…

vmboVoltijd (> 32 uur) Vast contract

-  Vervoer en transportVrachtwagenchauffeur

TOON BRONNEN (3)BEKIJKEN OP WERK.NL

Gisteren via werk.nl

Veldhoven
Autobedrijf Van den Udenhout

Eindhoven
Vrachtwagenchauffeur

VACATURE VOORSTELLEN

mbo/hboVoltijd14 feb 2022

Breda - Logisticforce 
Vrachtwagenchauffeur binnenland

mboDeeltijd25 feb 2022

Den dungen - Templer 
Distributie chauffeur

vmboVoltijd7 mar 2022

Poeldijk - Transport People
Trailerchauffeur kraanvrachtauto

vmboVoltijdGisteren

Eindhoven - Cosero BV
Vrachtwagenchauffeur
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FAVORIETENINTERNETGEVONDEN

ZOEKEN10 kmEindhovenVrachtwagenchauffeurVacatures

Met een paar trefwoorden en filters vind je snel 

passende vacatures. Je zoekopdracht wordt direct 

toegepast zonder dat je hoeft te wachten. 

Relevante vacatures staan automatisch bovenaan. 

Dit zijn de best passende vacatures. Wil je liever de 

nieuwste vacatures bovenaan zien? Ook dat kan 

nog steeds.

Verbeterde zoek- &
filtermogelijkheden

Via de tabbladen wissel je snel tussen de

Gevonden, Internet en je Favoriete vacatures.

Onder gevonden vacatures vind je altijd de nieuwste 

vacatures op basis van je opgeslagen zoekopdrachten. 

Deze kun je meteen voorstellen aan je kandidaten.

Makkelijke navigatie

Vacatures zoeken, zoekresultaten én de vacature-details bekijk je 

op één pagina. Je hoeft hierdoor niet meer steeds heen en weer te 

klikken naar de resultaten.

Alles op 1 pagina

Krijg snel inzicht in een vacature. Wat er gevraagd wordt, met wie je contact 

op moet nemen en waar je de vacature op het internet kunt vinden. Maar ook 

extra informatie over het bedrijf en arbeidsmarktinformatie bij de functie.

Vacature details

Stel vacatures voor aan je kandidaten of sla deze op 

als favoriet. Je vind hier een volledig overzicht van al 

jouw suggesties voor deze vacature.

Via het dossier van de kandidaat krijg je als coach 

volledig inzicht in de sollicitatie-activiteiten van je 

kandidaat.

Vacatures acties

TOON MEER

· Gisteren om 12:15Vacature opgeslagen als Favoriet

· Gisteren om 14:50Vacature voorgesteld aan Alina Haar

· Vandaag om 12:50Vacature voorgesteld aan Kevin Kandidaat

VOORSTELLEN

Kevin Kandidaat
Kandidaat

Vacature voorstellen aan kandidaat

VACATURE VOORSTELLEN

Je opgeslagen zoekopdrachten zijn met één klik te bekijken.

Opgeslagen zoekopdrachten

De nieuwe Vacature verkenner is volledig opnieuw ontworpen en opgebouwd. Hij is overzichtelijker, gebruiksvriendelijker, sneller en je hebt meer informatie tot je beschikking.

De nieuwe Vacature verkenner


