
 
 
 

In verband met vervanging van 1 van onze collega’s, zijn wij voor onze locatie Dordrecht 
op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste: 
 

OPERATIONELE BUITENDIENSTMEDEWERKER 
(Full Time) 

 
De Buitendienstmedewerker rapporteert aan de Locatie Manager. 
 

De taken zijn: 

 Verantwoordelijk voor het verplaatsen van containers op de terminal of op het 
terrein van en naar laad/los stations. 

 Uitvoeren van verschillende allround werkzaamheden die op dat moment op de 
werkplek nodig zijn.  

 Denk hierbij aan Rangeer/Machinist werkzaamheden voor het verplaatsen van 
wagons. 

 Het kiepen van Surlyn containers. 

 Na een inwerkperiode ook meedraaien in de weekenddiensten voor het 
Rangeren/machinisten/reachstacker. 

 Werkzaam zijn in een klein team, met verschillende aanvangstijden 07.00 – 15.00 
uur en 11.00 – 19.00 uur. 
 

De functie-eisen zijn: 

 Ervaring als Buitendienstmedewerker/chauffeur die ook ervaring/certificaat heeft 
voor een Terminal Truck of bereid dit via een cursus te behalen. 

 Ervaring met de bediening van een reachstacker of bereid dit via een cursus om 
het certificaat te behalen. 

 Bij voorkeur bent u in het bezit van een geldig VCA certificaat of bent u bereid 
middels een cursus dit certificaat te behalen. 

 In het bezit van een groot rijbewijs met code 95 (pre). 

 In het bezit van ADR certificaat Basis + Tank (must). 

 Bereidheid tot het volgen van werk gerelateerde opleidingen. 

 Bereidheid tot het lopen van weekenddiensten, in 1e instantie voor het 
rangeerwerk. 

 Veiligheid staat voor jou op nummer 1 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Flexibiliteit 

 Nauwkeurigheid en accuraat 
 

Wat bieden wij; 

 Een uitdagende en afwisselende functie in een gemotiveerd team.  

 Uiteraard mag je voor deze functie rekenen op een goed 
arbeidsvoorwaardenpakket op basis van de CAO Beroepsgoederenvervoer. 
 

Nadere informatie over bovenstaande functie kunt u verkrijgen bij de heer R. 
Waardenburg, telefoon 078-6301618 
 
U kunt per email reageren op deze functie.  
Email: hr@nl.gcatrans.com t.a.v.: Annelies Tolenaars  
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