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Groei en uitdagingen
Het eerste half jaar van 2018 zit erop. Voor ons een
reden om terug te blikken en vooruit te kijken. Als we
in de cijfertjes duiken en dit half jaar vergelijken met
die van vorig jaar, zien we groei.
Hoewel we tijdens de druilerige dagen in maart en
begin april juist minder transporteerden, was het vanaf
midden april tot midden mei razend druk. Dat
resulteert uiteindelijk in een groei van 7,8% meer
vervoerde eenheden. In week 16 vervoerden we zelfs
69% meer eenheden dan een jaar eerder.

Kort nieuws





Maar ondanks de groei, staan we ook voor grote
uitdagingen. Net als veel bedrijven, hebben ook wij te
maken met een personeelstekort. Verder is de levertijd
van materieel, zoals trailers, steeds langer.

- Dit weekend is het Limburgse dorp Lottum
omgetoverd tot een rozenparadijs. Wij hadden
de eer om een deel van de bloemen te
vervoeren. We wensen iedereen die van
het Rozenfestival gaat genieten veel plezier
toe!
- Zondag 9 september stappen de kanjers van
de Dutch Flower Group weer op de fiets tijdens
Ride for the Roses. Heeft u ze al gesponsord in
de strijd tegen kanker? Dit kan via
hun teampagina.
- Het einde van de bouw van het
bedrijvencomplex aan de Bedrijvenweg komt in
zicht. Benieuwd hoe het er nu uitziet? Bekijk
dan deze video.



- Wist u dat wij sinds een tijdje ook Instagram
hebben? We zijn te vinden en volgen onder de
naam vztransport.

Beurzen en festivals

Stagevacature
Kent u iemand die nog op zoek is naar een stage voor
aankomend schooljaar? Wij hebben nog leuke,
interessante stagevacatures voor studenten die méér
willen dan alleen koffie halen en kopiëren. Bekijk onze
stagemogelijkheden op onze website.








Rozenfestival Lottum: 10 t/m 13 augustus
Flower Parade Rijnsburg: 11 augustus
Beurs Gardenplant: 19 t/m 21 augustus
Arie Bouman: 20 t/m 22 augustus
Groen Direkt: 22 t/m 24 augustus
Plantarium: 22 t/m 24 augustus
Holygreen Festival: 24 augustus

Uitgelichte vacature
Van Zaal Transport barst van de data en daar
willen we meer mee doen! Daarom creëren we
een nieuwe functie: Data Analist. Kent u
iemand die gedreven is in het binnenhalen en
analyseren van (financiële) data en die samen
met ons deze nieuwe functie wil vormgeven?
De vacature is te bekijken op onze website.
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