Landelijke en/of internationale koerier
A&D Delivery Same-Day en Next-Day Delivery Driver
Landelijke en internationale Koeriers
Bedrijfsprofiel
A&D Delivery is een logistiek platform dat naast de extra Same-Day delivery service ook
Next-Day delivery in binnen- en buitenland aanbiedt voor bedrijven en tevens over fulfilment
mogelijkheden beschikt. Wanneer een klant iets online bestelt, dan kan hij of zij het dezelfde
dag nog in huis hebben maar heeft tevens de keuze om het op een later tijdstip te laten
bezorgen door een van onze Drivers (koeriers) uit het netwerk dat we tot onze beschikking
hebben. Door middel van onze Driver-app worden de pakketten op tijd bezorgd en zijn
Service en kwaliteit belangrijke zaken.
Functieomschrijving
Als zelfstandig Driver (KvK inschrijving) ben je verantwoordelijk voor het hele logistieke
proces en hiermee het verlengstuk voor diverse webshops. Op het vaste ophaalpunt in
Heerlen controleer je de pakketten en laad ze in je eigen vervoermiddel. De dag begint
tussen 05.00 uur en 8.00 uur, afhankelijk van de route die je hebt en waarbij de
afleveradressen zowel zakelijk als particulier kunnen betreffen. Tevens bestaat de
mogelijkheid dat er tussendoor ad hoc opdrachten toegevoegd worden. Je bent
representatief en hiermee het verlengstuk voor de diverse webshops. Service en kwaliteit
zijn ook zeker heel belangrijk.
Je beschikt over eigen vervoer en een smartphone met 3G/4G internetverbinding zodat je
alle bezorgingen in binnen- en/of buitenland digitaal kunt verwerken. De werkzaamheden
vinden plaats van maandag t/m zaterdag en afhankelijk van de eigen inzetbaarheid.
Functie-eisen:
 Je bent minimaal 1 jaar in het bezit van rijbewijs B;
 Je bent flexibel in je werktijden en werkhouding;
 Je bent een doorzetter en hebt een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel;
 Je bent punctueel en gaat verantwoordelijk met je taken en werkzaamheden om;
 Je bent klantgericht en klantvriendelijk;
 Je ziet er representatief uit;
 Je kunt een verklaring van goed gedrag afgeven;
 Ervaring met koerierswerk is een pré, maar geen vereiste;
 Eigen vervoer.
Soort dienstverband:
 Freelance/ZZP;
 Salaris: € 200 - € 250,- p/dg;
 Uren: minimaal 8 uur p/wk;
 Start- en einddatum: in overleg
Vereiste talen:
 Nederlands;
 Engels;
 Duits. (pré)

.

Vereiste licentie of certificering:
 Rijbewijs B;
 VOG
 KvK inschrijving
 NIWO is een pré.
Spreekt deze vacature je aan en sluiten onze functie-eisen en voorwaarden bij jou aan?
Stuur ons dan je CV en sollicitatiebrief via vacature@aendelivery.nl en dan nemen wij zo
spoedig mogelijk contact met je op, zodat je snel van start kunt!

