Bekijk de webversie

Klik hiernaast op 'Webversie' voor een goede weergave >>>

Van Zaal Transport

Nieuwsbrief Van Zaal Transport nr. 13 - 2018
Fijne jaarwisseling!

Kort nieuws

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief het
afgelopen jaar. We hopen dat u onze nieuwsbrief in
het nieuwe jaar weer met veel plezier zult lezen.




Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een
voorspoedig en groen 2019!



- In januari is het weer tijd voor TreeVention,
een beurs voor boomkwekers uit de Euregio.
Zien wij u daar?
- Ook dit jaar verzorgen wij weer transport
naar IPM Essen. Bij interesse mag u contact
opnemen met onze afdeling Verkoop.
- Tijdens Oud & Nieuw hebben wij aangepaste
openingstijden. Deze kunt u bekijken op onze
website.

Beurzen






RFH Winterfair: 9 & 10 januari
TreeVention: 20 & 21 januari
IPM Essen: 22 t/m 25 januari
Gardenplant: 20 & 21 januari
Groen Direkt: 5 & 6 februari

Charters gezocht
Door seizoensinvloeden hebben wij tussen februari en
juli 2019 extra veel handel uit te rijden. Daarom zijn

Openstaande vacatures

wij voor deze periode op zoek naar charters! Meer
informatie? Bekijk de video hieronder of de
charterpagina op onze website.






Transportplanner
P&O medewerker
Chauffeur parttime
Chauffeur fulltime

Klaar voor TAG5?
Vanaf 7 januari hebben CC-containers een nieuw
label: TAG5. Wat dit betekent voor onze
dienstverlening leest u onder het submenu op
onze website. De klanten waarvoor wij
karrenregistratie verrichten hebben tevens een
brief ontvangen.
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