
 
 
  
 

  

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN & RESULTAATGEBIEDEN:  

• Als directe contactpersoon met onze klanten vervul je een cruciale rol binnen onze groep, want voor onze 

klanten en andere weggebruikers ben jij het visitekaartje van Malysse-Sterima!  

• Je vertrekt tussen 2 en 4uur ’s nachts vanuit het magazijn in Heule en staat in voor het correct en optimaal 

laden van jouw vrachtwagen voor transport 

• Je staat in voor het uitleveren en afhalen bij vaste ziekenhuizen en woon-zorgcentra volgens vaste nationale 

ritten in België die aan jou worden toegekend, na afloop van een inloop- en opleidingsperiode.  

• Je lost zelf jouw vrachtwagen op de juiste afdelingen bij de klanten op een klantvriendelijke en correcte manier 

• Je registreert zorgvuldig en nauwkeurig alles op de nodige vracht- en boorddocumenten 

 

JOUW PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs C (of CE), vakbekwaamheidsattesten en een elektronische 

bestuurderskaart 

• Je bent bereid om zelf (manuele) laad- en losactiviteiten uit te voeren en denkt proactief en constructief mee 

• Je hebt een positieve uitstraling en hebt een klantvriendelijke ingesteldheid 

• Je stelt je flexibel op en kunt omgaan met licht variërende begin- en einduren 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en ook in het Frans kan je een woordje uitwisselen 

DISTRIBUTIECHAUFFEUR (C/CE)  
nationaal transport (m/v) 

VLIETRA is dé partner inzake logistieke dienstverlening voor de gezondheidssector in de Benelux. We organiseren het 
gehele proces van goederenflows van leverancier tot point of care. Vlietra behoort tot de groep Malysse-Sterima. 
MALYSSE-STERIMA is een familiebedrijf, dat doorheen de jaren uitgegroeid is tot Belgisch marktleider en specialist in de 
processen en diensten voor textielbeheer, sterilisatie van medisch instrumentarium en logistiek voor de 
gezondheidssector. We zijn een innovatieve en flexibele service provider met een omzet van 47 miljoen euro en tellen 
meer dan 600 medewerkers. Je komt terecht in een groeiend bedrijf, waar waarden zoals betrokkenheid, kwaliteit, 
duurzaamheid etc. hoog in het vaandel gedragen worden. 
Vlietra wil het team in Heule versterken met enkele chauffeurs (C/CE)(m/v): 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Een voltijdse functie vol variatie en uitdagingen binnen een stabiel familiebedrijf dat toonaangevend is in de sector, 
waarin JIJ ons uithangbord bent. Na een grondige inloopperiode krijg je een optimale vaste nationale rit toegekend 
waardoor je een vertrouwensband kan uitbouwen met jouw vaste klanten. 
Een aantrekkelijk marktconform verloningspakket volgens het transportbarema, aangevuld met de arabvergoeding 
 

ZIN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM? 

Mail dan je cv naar frederik.claes@vlietra.beof stuur je sollicitatiebrief en cv naar  VLIETRA, tav Frederik Claes, Bissegemsestraat 85, 

8501 Heule.  

Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Malysse-Sterima selecteert kandidaten op basis van hun competenties en talenten en maakt geen 
onderscheid op basis van discriminerende factoren. 
 


