
Sanders I Fritom is per direct op zoek naar een:

MEEWERKEND VOORMAN CROSSDOCK
Als meewerkend voorman ben je, in overleg met de Teamleider Crossdock, verantwoordelijk 

voor het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden binnen het Crossdock. Je stuurt de 
medewerkers aan en bewaakt de voortgang en voert controles uit. Daarnaast verricht je ook 
alle voorkomende werkzaamheden zoals het laden en lossen en vervangt de teamleider bij 
diens afwezigheid. Bij onduidelijkheden ben jij het aanspreekpunt. Je bent ambitieus, voelt 

je verantwoordelijkheid en bent motiverend. Als meewerkend voorman Crossdock werk je in 
een 2-ploegendienst  waaronder een middag-avond en nachtdienst. 

Hou jij van aanpakken en stuur je graag een team aan, reageer dan snel!

RANGEERCHAUFFEUR
Als Rangeerchauffeur zorg je voor het klaarzetten van de bakwagens en opleggers bij 
het juiste laad- en losdock, zodat zij geladen kunnen worden. Je parkeert de geladen 

vrachtwagens voor vertrek. Je bestuurt de bakwagens of trekker/ opleggers op eigen terrein 
en zorgt voor het aan- en afkoppelen van trekker aan juiste oplegger. Je bent zelfstandig en 

flexibel. De werkzaamheden worden verricht in een 2-ploegendienst waaronder een middag-
avond en nachtdienst.

Rijd jij graag vrachtwagen, maar wil je niet veel kilometers maken, reageer dan snel!

STUDENTEN/SCHOLIEREN AVONDPLANNING
De werkzaamheden betreffen ondersteunende werkzaamheden op de afdeling planning 

Transport Benelux. Hierbij kun je denken aan het verwerken van vrachtbrieven en ritlijsten 
zodat de chauffeurs, de volgende dag, tijdig bij de klant kunnen leveren. Wij zoeken 

kandidaten die minimaal 2 avonden per week beschikbaar zijn Op dit moment hebben wij 
mogelijkheden voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond. De werktijden zijn van 

± 18.30 uur tot ± 21.30 uur.
Zoek jij een leuke bijbaan, reageer dan snel!

Heb jij interesse? Bel of mail Vivian van Rossum, personeelsfunctionaris, 
telefoonnummer 0413-224426/ email: vivian.van.rossum@sandersfritom.nl of kijk op  

www.werkenbijsandersfritom.nl. 
Voor meer informatie over deze of andere vacatures verwijzen wij u naar onze website:

www.werkenbijsandersfritom.nl


