
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar enthousiaste 
collega’s die ons team willen versterken. 

Chauffeur Benelux / Parttime Chauffeur

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde chauffeur voor Benelux. Werkzaamheden 
zullen bestaan uit het binnen Nederland lossen/laden van trailers, waarna er 
gekoppeld wordt met onze internationale chauffeurs. Het betreft een functie voor 
1-5 dagen per week (maandag t/m vrijdag). Aanvang 14.00-18.00 uur, eindtijd 
varieert van ca. 24.00-3.00 uur. 
Tevens zijn er mogelijkheden om op oproepbasis of 1-2 vaste dagen in de week 
te werken. Wellicht een uitdagende aanvulling op uw huidige baan. 

Voor deze functie dien je te beschikken over:
Rijbewijs CE
ADR-certificaat stukgoed is een pré, of bereidheid deze te behalen.

Geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar:
Fa. Kop & Zn. BV
Tussenriemer 3
4704 RT Roosendaal of 
personeelszaken@koplogistics.nl

 

Tussenriemer 3
4704 RT  
Roosendaal

Tel. 0165-522060
Fax. 0165-522069

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s
die ons team willen versterken. 

RMO CHAUFFEURS 
Als Rijdende Melk Ontvangst chauffeur ben je verantwoordelijk voor het
bemonsteren en laden van melk bij veehouders, om deze vervolgens te lossen
bij de diverse zuivelfabrieken. Heb jij affiniteit met de agrarische sector dan is 
deze functie zeker interessant voor jou. 
Ben je in het bezit van een CE rijbewijs met geldige code 95 en ben je bereid
om te werken in ploegendienst, in het weekend en op feestdagen, stuur dan
je sollicitatie naar: personeelszaken@koplogistics.nl  

Wij bieden:  
  Mogelijkheden tot 4 daagse werkweek en/of parttime functie
  Een afwisselende baan
  Arbeidsvoorwaarden conform de CAO beroepsgoederenvervoer over de weg
  Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen en training

CHAUFFEUR INTERNATIONAAL (CE)
In deze functie vervoer je met trekker-oplegger voor onze klanten transporten uit 
binnen met name de Benelux en Noord Frankrijk.

Functie-eisen:  
   rijbewijs B, C, E en  Code 95
   ADR Certificaat stukgoed of bereid te behalen
   Bereid tot enkele overnachtingen in de week
   Een representatief voorkomen en servicegerichte instelling.

Wij bieden:  
   arbeidsvoorwaarden conform de CAO beroepsgoederenvervoer over de weg
   een zelfstandige, afwisselende baan en een prettige informele werksfeer,
   mogelijkheid tot het volgen van trainingen en vakgerichte opleidingen.

Geïnteresseerd? 
Mail uw sollicitatie met uw CV naar: personeelszaken@koplogistics.nl,
Of neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op: 0165-522067.

Ons bedrijf  
Fa Kop & Zn B.V., gevestigd 
te Roosendaal is reeds 
sinds 1955 actief in de 
transportbranche. Wij 
richten ons voornamelijk 
op distributie in de Benelux 
en internationaal transport 
naar (Noord Frankrijk)

Afwisselend werk  
Door de grote verscheiden-
heid van werkzaamheden 
en laad- en losadressen 
zijn de routes iedere dag 
anders. 

Voor het uitvoeren van
deze diensten beschikken 
wij over 40 trekkende en
70 getrokken eenheden.  

Fa Kop en Zn BV 
Tussenriemer 3
4704 RT Roosendaal 
Tel: 0165-522060 
Fax: 0165-522069 
info@koplogistics.nl


