Remote operator / cargo controller
Heb je MBO-3 niveau en ben je op zoek naar een moderne en professionele werkomgeving
waar je veel kunt leren? Wij zoeken jonge mensen, die een heel nieuw vak willen leren. Een
vak waarvan maar weinig mensen weten dat het bestaat.
Wat zijn de basics?
Salaris

Ontwikkelmogelijkheden
Werkuren per week
Indeling van die uren

: € 2.300,- en € 2.700,- bruto per maand, excl. Ploegentoeslag
(12% voor dag-/avond of 30% voor volcontinu)
: Volop aanwezig
: “fulltime” afhankelijk van de ploeg is dit 32.55, 38.75 of 40 uur
: 2 ploegendienst (dag-avond) of 5 ploegendienst (volcontinu)

Wat zijn de specials?
We kunnen nu nog niet alles delen, want we gaan iets nieuws doen en willen de concurrentie voor
blijven.
Kom jij door de eerste selectie? Dan delen we natuurlijk alle informatie over de inhoud, zodat ook jij
een besluit kunt nemen of we gaan samenwerken.
Welke talenten en eisen horen bij deze functie?
-Jouw ruimtelijk inzicht is erg goed. Laat het zien door in deze test minimaal 5 vragen goed te
beantwoorden: https://www.123test.nl/ruimtelijkinzicht/
-Je hebt de oog-hand coördinatie van een professionele gamer of een goede balsporter.
-Je kunt langdurig je aandacht goed vasthouden.
-Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer.
-Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.
Nog wat meer informatie
We bieden een prettige, collegiale sfeer. En een leidinggevende waar je wel respect voor wilt hebben
en die jou ook respecteert.
Je komt te werken op een hightech werkplek met grote verantwoordelijkheden. Een plek waar het
toe doet hoe jij functioneert. We leiden je op on the job. En we investeren in je tijdens dagen die
gericht zijn op jouw persoonlijke ontwikkeling.
Je werktijden delen we ruim van te voren, zodat jij jouw afspraken prima om het werk heen kunt
plannen.
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Onze mensen steken ver boven de middelmaat uit. Wil je hierbij horen? Dan zul jij jouw plek moeten
verdienen. Dat vraagt zeker wat van jou. Het is goed te weten dat je ondersteund wordt door
professionele collega’s on the job en dat je daarnaast, als extra, begeleiding krijgt van topcoaches.
Jij zorgt ervoor dat je het respect en de hulp van collega’s verdient. Jouw mening telt vanaf het begin,
maar weegt zwaarder als je jouw strepen in de praktijk verdiend hebt. Na 2 jaar ben je zover dat jij
degene bent die de nieuwe lichting kan helpen om hun plek in ons team te vinden.
We bieden je meer dan alleen een baan, we bieden je een zakelijke familie die met raad en daad
klaar staat. Work hard, party hard is onderdeel van ons DNA.
Zin om kennis te maken? Neem contact op met Yves Erkens, 0646477038 of per mail,
Yves@2cmore.com.
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