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Kort nieuws

We moeten nog heel even geduld hebben. In
februari worden ze namelijk geleverd: 19
Mercedes-Benz Actros 1845 trekkers, vijf 2-as
gestuurde EBO koeltrailers en 1 Mercedes-Benz
Antos bakwagen.





Van de 19 trekkers zijn er zes ter uitbreiding en 14
hebben we ingeruild voor een ecologischer
model. Daarmee is onze vloot weer klaar voor het
verwachte hoogseizoen dat jaarlijks rond
halverwege februari start

Chauffeurs op training
Een leerzame dag in het vooruitzicht voor vijf van
onze chauffeurs. Vijf VZT-truckers die in DAF's
rijden zijn namelijk door het merk uitgenodigd voor
een eendaagse cursus. Een trainer legt tijdens de
dag uit hoe Het Nieuwe Rijden (milieubewuster
rijden) werkt bij dit specifieke merk. Een mooie
bijkomstigheid is dat deze chauffeurs hiermee ook
punten halen voor hun 'code 95' (bijscholing
voor beroepschauffeurs).

- In de maand oktober doken wij in het kader van
de Maand van de Geschiedenis in ons fotoarchief.
Vindt u het leuk om onze oude foto's te bekijken?
Dit kan via Facebook, Twitter en Instagram.
- De vierde partner van onze partnerrubriek, een
reeks interviews waarin wij onze partners in de
spotlights zetten, staat deze week online. De
komende vier weken verschijnen de laatste twee
interviews op onze Facebookpagina en website.

Beurzen




Groen-Direkt Kerst & Winter : 6 november
FloraHolland Trade Fair: 7 t/m 9 november
Floriculture Trade Fair: 7 t/m 9 november

Uitgelichte vacature
Kent u iemand met een grote passie voor
vrachtwagens, maar die daanaast ook graag extra
tijd overhoudt voor familie of hobby's? Bij ons is

Ook onze overige chauffeurs vergeten we niet.
Aankomende januari organiseren wij, in het kader
van 'code 95', weer een leerzame dag voor al onze
vrachtwagenchauffeurs.

het ook mogelijk om aan de slag te gaan als
parttime trucker. Bekijk de vacature op onze
website.
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