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Onze Ridders van de Weg

Meer filialen Intratuin

Wij zijn trots! Vijf chauffeurs van Van Zaal Transport krijgen
de onderscheiding 'Ridder van de Weg'. Deze titel wordt
toegekend door TVM Verzekeringen als een chauffeur
meerdere jaren aangesloten schadevrij heeft gereden.

Vanaf 1 juli gaan wij acht extra
Intratuinfilialen bevoorraden. Het gaat
om vier vestigingen in Nederland en
vier in België. Deze filialen worden nu
nog bevoorraad door de voormalig
transporteur.

Menno van der Bent en Ferry Voorbij mogen zich Zilveren
Ridder (5 jaar) noemen. Johan van den Bercken, Michat
Pierzak en Jan Sieck gaan er met de titel Bronzen Ridder
(3 jaar) vandoor. De chauffeurs krijgen hun certificaat later
dit jaar uitgereikt.

Lees meer...

Collitransport met busje
Vanaf deze maand hebben wij een
nieuw element in onze dienstverlening:
het ophalen van colli's met een
sprinterbusje. Dit doen wij voor Eddy
den Dekker in de regio Westland.
Daarnaast verzorgen wij voor deze
klant vanaf juni ook regulier
ophaaltransport in de regio's Westland,
Aalsmeer en Brabant.

Order mailen?

Wij zoeken collega's
Ken jij iemand die een kei is in plannen? Die snel en
secuur karren kan opbouwen? Of die het liefst de hele dag
onderweg is? Dan hebben wij een bijpassende
vacature! Bekijk al onze vacatures
opwww.vzt.nl/vacatures.

Een order per e-mail doorgeven kan
alleen via planning@vzt.nl.
Als u een ander e-mailadres gebruikt,
bestaat de kans dat we de e-mail niet
(op tijd) zien. Natuurlijk kunt u uw order
ook simpel en snel doorgeven via ons
online orderportaal.

ZONheroes, succes!
Wij wensen de ZONheroes veel succes
toe! Dit team van inkoopcentrum
FloraZON fietst op 24 juni 500 kilometer
binnen 24 uur om geld op te halen voor
Het Ronald McDonald Kinderfonds.
Meer info? Klik hier.

Bekijk vacatures

VZT in de media
In editie 9 van TLN Magazine vertellen
wij over de Power BI Software.
Nieuwsgierig? Klik hier om het artikel te
downloaden.
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