
Voor onze vestiging in Bergen op Zoom zoeken wij:

Chauff eurs Distributie C en C + E

Functieomschrijving
Rijden van een distributierit op een vrachtauto
en het zelfstandig laden en lossen van de 
vrachtwagen. Lossen van zendingen volgens een 
bestelroute. Werktijden veelal tussen 07.00 uur 
en 19.00 uur.

Functie-eisen
Rijbewijs C en C + E, Code 95, ADR-diploma of 
bereidheid deze te behalen

Medewerker Klantenservice m/v  
32-40 uur
Functieomschrijving
Aannemen van binnenkomende telefoontjes en 
te woord staan van klanten met vragen, klachten 
of wijzigingsverzoeken. Afhandelen en archiveren 
van binnenkomende e-mails. Oplossingsgericht 
kunnen denken en handelen.

Functie-eisen
• Minimaal een mbo-werk en denkniveau
• Bij voorkeur werkervaring op de klantenservice
•  Een goede beheersing van de Nederlandse taal 

in woord en geschrift
•  Kennis van de Duitse, Engelse of Franse taal is 

een pré
• Werkdagen van maandag tot en met vrijdag.   
  Deze liggen tussen 08.00 en 18.00 uur.

Medewerker Financiële 
Administratie m/v 32 -40 uur
Functieomschrijving
Facturatie van klanten, onderlinge depots en 
vervoerders. Het beheren van fi nanciële dossiers 
en bijbehorende processen. Schadeafwikkeling van 
goederen. Wanneer nodig ondersteuning van de 
afdeling personeelszaken t.a.v. loon- en uren-
administratie. Deels ondersteuning klantenservice.

Functie-eisen
•  Een afgeronde, fi nancieel administratieve MBO/

MBO+ opleiding
•  2 tot 3 jaar relevante werkervaring in een

vergelijkbare functie
•  Een goede beheersing van de Nederlandse taal in 

woord en geschrift
•  Goede beheersing van Microsoft Offi  ce 
  (Word-Excel)
•  Werkdagen van maandag tot en met vrijdag. 

Deze liggen tussen 08.00 en 18.00 uur

Wij bieden een prettige werkomgeving, binnen een 
groeiend bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en 
een salaris behorende bij de functie volgens de cao 
voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg.

TransMission Bergen op Zoom maakt deel uit van 
TransMission BV, het grootste samenwerkingsver-
band van zelfstandige vervoerbedrijven. TransMis-
sion biedt haar klanten hoogwaardige fi jnmazige 
distributie van goederen binnen de Benelux. Dat doen 
wij dagelijks met ca. 600 wagens, ca 1200 medewerkers 
en wij bezorgen dagelijks rond de 20000 zendingen. Bij 
TransMission Bergen op Zoom zijn ca. 60 medewer-
kers actief. Het bezorggebied van TransMission Ber-
gen op Zoom is Zuid - West Nederland en de Provincie 

Antwerpen België.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Heeft u interesse in deze functie bij een 
groeiende organisatie, dan kunt u een 
CV met motivatiebrief mailen naar:

TransMission Bergen op Zoom BV
T.a.v. N. van Zundert
werken@trans-mission.nl

Bezoekadres:
Klein Molenbeekseweg 10
4625BW Bergen op Zoom
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