Bekijk de webversie

Afbeeldingen niet goed zichtbaar?
Klik hiernaast op 'Bekijk de webversie'
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Onze partners in de spotlights

Wij zoeken collega's!

Samen kom je verder. Dit geldt ook voor ons en onze
partners. En omdat wij trots zijn op onze partners, zetten
wij ze de komende weken in de spotlights.
Waar? Op onze Facebookpagina en website.

Kent u iemand die uitstekend kan
plannen? Een geboren
vrachtwagenchauffeur? Of een topper
die ons logistieke team in Aalsmeer
perfect kan aansturen? Dan hebben wij
een bijpassende vacature. Bekijk onze
vacatures op www.vzt.nl/vacatures.

We trappen af met Van Riemsdijk Reklame. Zij voorzien al
sinds de oprichting van Van Zaal Transport onze trailers
van reclame. De rubriek wordt iedere donderdagavond om
20:00 uur geplaatst.

Bedrijfsruimte huren?
Op zoek naar een strategisch gelegen
logistieke bedrijfsruimte? Bij ons in De
Kwakel komen er ruimtes vrij. Meer
informatie vindt u op onze website.

ZONheroes halen € 27761 op
Bekijk de rubriek

Robin optimaliseert WMS
Stagiair Robin heeft in het kader van zijn opleiding
Logistiek Supervisor succesvol ons Warehouse
Management Systeem heringericht en geoptimaliseerd.
Het nieuwe, digitale systeem geeft nu aan waar een pallet
staat of neergezet moet worden.

De ZONheroes, het team van
inkoopcentrum FloraZon uit Venlo,
heeft in het weekend van 24 en 25 juni
27.761,84 euro bij elkaar gefietst
voor Het Ronald McDonald
Kinderfonds. Dat is ongeveer
zesduizend euro meer dan het jaar
ervoor.

Grote actie voor bouwmarkt
Op maandag 7 augustus rijden wij een
grote actie uit voor een bouwmarkt. Dit
doen wij een aantal keer per jaar. Ons
helpen als charter? Kijk voor meer
informatie op www.vzt.nl/charters.
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