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Kort nieuws

Het jaarlijkse piekseizoen is in het vizier. Vanaf
halverwege februari verwachten wij weer grote drukte.
Om ons hier zo goed mogelijk op voor te bereiden
wordt alles uit de kast gehaald: nieuwe wagens in
aantocht, werving van chauffeurs, voorspellen van
zaken op basis van data en de zoektocht naar
charters. Kent u nog truckers in hart en nieren of een
charter met een koel - of kastentrailer? Breng deze
dan in contact met ons.





- Onze partnerrubriek, waarbij wij zes van onze
partners in de spotlights zetten, is afgelopen.
Heeft u de interviews gemist of wilt u het
teruglezen? Dit kan op onze
Facebookpagina en website.
- Het bedrijvencomplex aan de Bedrijvenweg is
zo goed als af. Er is geasfalteerd en ook
belijning is aangebracht. Benieuwd hoe het er
nu uitziet? Klik hier voor de foto's.

Klaar voor TAG5?
Om het poolsysteem zuiver te houden, vernieuwt
Container Centralen regelmatig het label van CCcontainers. Vanaf 7 januari 2019 is er een nieuw label:
TAG5. Dit betekent dat ook wij hier vanaf die datum
mee werken. Wij vervoeren vanaf 7 januari alleen nog
Deense karren met een CC label plus een TAG5 label
of DC-Kaal karren (zonder enig label of alleen een
metalen CC label). Dit zijn twee aparte poules. Deense
karren met TAG5 label worden dan alleen nog tegen
Deense karren met een TAG5 label geruild. De

Beurzen




Vireõ Green Fair: 12 t/m 14 december
RFH Winterfair: 9 & 10 januari
IPM Essen: 22 t/m 25 januari

Uitgelichte vacature

klanten waarvoor wij karrenregistratie verrichten
hebben hierover een brief ontvangen. Daarnaast
geven wij een uitgebreide uitleg op onze website, ook
over het quotum van kapotte platen en de werkwijze
bestellingen in 2019.

Door groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar
een enthousiaste, frisse P&O medewerker met
kennis van zaken. Kent u een geschikte
kandidaat? De volledige vacature is te vinden
op onze website.

Tijdens de feestdagen werken wij volgens een aangepaste dienstverlening.
Kijk voor meer informatie op onze website.
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