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Terug in de tijd

Kort nieuws

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Daarom
gaan we ook dit jaar weer terug in de tijd. In oktober
plaatsen we op onze social media foto's uit 22 jaar
VZT geschiedenis. Meekijken? Dat kan via onze
Facebookpagina, Twitter en Instagram.

Ridders van de Weg
Twee van onze chauffeurs zijn door TVM
Verzekeringen gekroond tot Bronzen Ridders van de
Weg. Chauffeurs Artie Niesten en Rob Lagas rijden
beide al drie jaar schadevrij. De twee krijgen van TVM
een certificaat en speldje. Daarnaast worden ze door
ons in het zonnetje gezet. Vorig jaar kregen vier
andere chauffeurs al de titel Ridder van de Weg.

Op weg naar papierloos transport
Papierloos transport is beter voor het milieu en
praktisch voor zowel chauffeurs als klanten.



In oktober en november zetten we zes van
onze partners in de spotlights.
Nieuwsgierig? Lees de interviews en bekijk
de foto's op onze Facebookpagina en
website.



Zo'n 5000 deelnemers hebben zondag 9
september 52.000 bij elkaar gefietst voor
onderzoek naar kanker. Ook de Dutch
Flower Group, waarvoor wij de fietsen
vervoerden, deden mee aan de Ride for
the Roses.

Beurzen en festivals



GrootGroenPlus 3 t/m 5 oktober
FloraHolland Trade Fair: 7 t/m 9 november

Daarom zijn we een jaar geleden gestart met het
ontwikkelen van een tool voor papierloos transport.
Door vanaf het laden het hele traject de handel te
scannen, zijn vrachtbrieven straks niet meer nodig. De
toepassing is nog niet in gebruik. Eerst is het "in huis"
getest. Binnenkort gaat een groepje chauffeurs het
"scannen achter de auto" testen.

Uitgelichte vacature
Kent u iemand die zelf graag de handen uit de
mouwen steekt, maar ook goed anderen kan
aansturen? Dan is dat misschien de persoon
die wij zoeken! Voor onze locatie in Aalsmeer
zijn wij op zoek naar een Meewerkend Voorman
Logistiek voor de middag en avond. Meer
informatie vindt u op onze website.
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