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Van Zaal Transport lanceert nieuwe website
Heeft u 'm al gezien? We hebben het natuurlijk over onze nieuwe website, die we op vrijdag 17 februari hebben
gelanceerd. De lancering gebeurde op een feestelijke manier. Om exact 10:00 uur drukte medewerkster Denise,
die de website samen met de websiteontwikkelaars van AASHQ heeft gemaakt, op een grote knop. Daarmee
ging de site officieel online. Een kijkje nemen kan via het vertrouwde webadres:www.vzt.nl. Naast de website,
ging ook de promovideo online. Deze is in december 2016 gemaakt in samenwerking met Lakerveld
Mediaproducties en is deels opgenomen bij F.N. Kempen. De video is hierboven te bekijken.

Lanceringsactie: spot een VZT-vrachtwagen en win
Om de lancering te vieren, organiseren wij een actie. Ziet u een VZT-vrachtwagen? Bijvoorbeeld omdat we
bij u komen laden of lossen of gewoon op de weg, maak dan een foto! Stuur de foto in via acties@vzt.nl of
via een privébericht op Facebook/Twitter en maak kans op een 'VZT-prijzenpakket'. De actie loopt van 17
februari tot 14 april 2017. Kijk op onze website voor meer informatie en de voorwaarden.

WMS op de schop

Uitbreiding vloot

Ons Warehouse Management Systeem (WMS) gaat
op de schop. Het systeem zal worden gedigitaliseerd,
zo geeft het straks bijvoorbeeld aan waar welke pallet
staat of neergezet moet worden. Dit verhoogt de
efficiëntie en is overzichtelijker. De planning is om het
systeem in maart 2017 in gebruik te nemen.

De eerste acht nieuwe Mercedes-trekkers zijn
afgeleverd door Biemond & Van Wijk, de
Mercedesvestiging in Aalsmeer.
Wagenparkbeheerder Marc Smit nam de sleutels
in ontvangst. Naast deze acht, worden er nog drie
trekkers afgeleverd ter uitbreiding van de vloot.

AGENDA

Seasonal Trade Fair Naaldwijk
8 en 9 maart 2017
www.royalfloraholland.com

Tulip Trade Event
15 t/m 18 maart 2017
tuliptradeevent.nl

Werken bij Van Zaal Transport
Rijden op een mooie truck door Nederland, België en Duitsland? Dat kan als je solliciteert voor de functie van
chauffeur bij Van Zaal Transport. Solliciteren is dankzij onze nieuwe website nog veel simpeler! Je kunt nu
namelijk direct solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website. Kom je liever meteen langs? Elke vrijdag
houden wij van 13:00 tot 15:00 uur een inloopsollicitatie aan de Poelweg 12 in De Kwakel.
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