Bel of mail voor uw
advertentie naar:
DB771066C5

Tel. 078 35 33 01 of
mail naar rrs@roularta.be

DOSSIER TRANSPORT & TECHNIEK
Klaar voor een nieuwe uitdaging?

Dispatcher: een job met
veel mogelijkheden

BUY

‘Word dispatcher’. Het stond er zo maar
ineens. Midden op het scherm van mijn
tablet. In de rubriek ‘In de kijker’ van de
website stelden ze pardoes een beroep
voor dat mensen mogelijkheden biedt.
Aan het woord is Patrick, een ervaren
dispatcher.
De dispatcher maakt de transportplanning en coordineert het werk van verschillende chauffeurs.
De pc en de telefoon zijn de belangrijkste werkmiddelen om voeling te houden met de situatie op de
weg en met de mensen achter het stuur. “Het is bij
momenten wel even stressen”, zegt Patrick, zelf een
ervaren dispatcher die zowel distributie als internationaal transport op Zuid-Europa in zijn takenpakket had. “Zeker als het verkeer in de soep draait
en je in real time reisschema’s en afspraken moet
aanpassen.”
ORGANISATIETALENT VEREIST
Een behoorlijk organisatietalent is dan echt wel een
noodzaak. Je organiseert niet alleen het werk van
verschillende chauffeurs, maar je moet ook dat van
jezelf regelen: opvolgen of de planning van de dag
verloopt zoals het hoort en ondertussen transporten reisschema’s maken voor de volgende dagen.

Surf snel naar www.roularta.be/jobs
DB269802G6

Een dispatcher coördineert het werk van verschillende
chauffeurs. (foto istock)

Afwisseling gegarandeerd voor de dispatcher. Je
kunt het beroep leren in een VDAB opleiding. Aan
die opleiding is een praktijkstage gekoppeld. Je
krijgt zo meteen ervaring in een transportbedrijf. In
het najaar start nog een opleiding bij VDAB in Gent.

Levenslang leren helpt
chauffeurs op de weg
Chauffeurs die zich niet bijscholen
mogen straks de weg niet meer op. Per
vijf jaar moeten beroepschauffeurs 35
uur opleiding volgen om hun attest
van vakbekwaamheid – de zogenaamde code 95 – te behalen.
Zonder die code wordt het rijbewijs C of CE gewoon ongeldig. De onderwerpen van de verplichte opleiding situeren zich bij alle aspecten

van het beroep: van zekering van de lading over
milieuvriendelijke rijtechnieken tot reglementering en EHBO. Chauffeurs kunnen de modules, gespreid en over een langere periode volgen,
maar moeten er voor zorgen dat ze hun opleiding afwerkten voor de geldigheidsdatum van
hun vakbekwaamheid is verstreken. Want rijden
zonder een geldige code 95 staat voor beroepschauffeurs gelijk aan rijden zonder rijbewijs. Er
zijn heel wat erkende opleidingscentra in Vlaanderen die de verschillende opleidingsmodules
verzorgen.

Hoopgevende arbeidsmarkt
in de logistieke sector
Het afgelopen jaar noteerde
VDAB 7.028 vacatures voor
transport, logistiek en post. Dat
zijn er 22% meer dan een jaar
voordien. Een trend die volledig
de stijgende vraag op de Vlaamse arbeidsmarkt volgt. En meteen het hoogste aantal meldingen bij VDAB van open vacatures van de afgelopen vijf jaar.
De stijging van vacatures voor
transport en logistiek personeel
(+11%) en chauffeurs (+23,3%)
zit helemaal in de lijn van deze
toenemende vraag. Aan het einde van de zomer stonden 1.648
vacatures open voor die laatste
twee
beroepsgroepen.
De
grootste stijging van de vraag
noteerde VDAB in Limburg, gevolgd door West-Vlaanderen. In
die beide uiterste regio’s van
Vlaanderen werden telkens
ruim de helft meer vacatures
genoteerd. (foto istock)

SPAR
POELKAPELLE

Word jij
onze nieuwe
chauffeur C/CE?

Gevraagd

VERKOOPSTER
KASSIERSTER
Inlichtingen:
tel: 057 48 84 14
spar.poelkapelle@telenet.be

KWALITEITSSLAGERIJ

DB293603I6

LIEVEN
EN
KATRIEN
ROESELARE-BEVEREN
ZOEKT

ZONDAG EN MAANDAG VRIJ
DB301152J6

0479 27 87 05

DB289828I6

SLAGERSGAST

Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.

ERKENNING Adecco Personnel Services: Brussel 00254-406-20121120; Registratie Brussel 00254-405-20121120;
VL VG.631/BUOP; Wallonië W.INT./RS.001; Duits Gschap W.INT./RS.001.

u bent enthousiast, flexibel,
klantvriendelijk,
en verzorgd dan bieden
wij u een voltijdse job
(ook in weekend).

SMS “START”
naar 8989.

Wij contacteren
jou direct!
We zoeken meer dan 100 chauffeurs!
Zowel vast werk als interim!

adecco.be
DB300280J6
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dossier Logistiek

DB194871A6

Gisteren je droom.
Vandaag je job.
JOBDAY Infrabel
gespecialiseerd vakbediende sporen
Ontdek je toekomstige werkomgeving:
op 26/10 in Kortrijk
op 27/10 in Brugge
op 28/10 in Gent
en leg schriftelijke testen af.

Bekijk het volledige programma
en schrijf je in voor 19/10 via
de spoorwegen werven aan.be
DB294571I6

BDSTRANS bvba zoekt:

DAKWERKEN
DESCAMPS

2 chauffeurs CE

Houtgroep Cras is een belangrijke speler op de houtmarkt in België. Cras importeert hout en plaatmaterialen
uit alle hoeken van de wereld en verwerkt die tot halffabrikaten en afgewerkte producten voor de vakman.
Denk aan geschaafde onderdelen, verzaagde plaatmaterialen, maar ook aan massief parket, binnendeuren,
terrasplanken, gevelbekleding, carports, poorten, tuinschermen en nog veel meer... De groep mocht de laatste jaren een flinke groei optekenen en zoekt voor onmiddellijke indiensttreding nog volgende enthousiaste
nieuwe medewerkers (m/v) :

Rumbeeksegravier 110
8800 ROESELARE

KRAANMAN met ervaring
ARBEIDERS WEGENBOUW
ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING / GOEDE VERLONING

Opsommer bvba

NV P. GELDOF / NV TRANSBOIS
actief in de recyclage van houtafval
werft onmiddellijk aan:

Dikkebusseweg 304
8908 Vlamertinge

zoekt

CHAUFFEUR CE
CONTAINERWAGEN

Chauffeur
rijbewijs CE
contacteren

057 20 91 08

Aanbod:

variërende job, dagreizen, hogere verloning dan transport

Vereisten: rijbewijs CE met verplichte code 95
Interesse: tel. 056 41 02 60 of mail cv door naar
severine@geldof-recycling.be

DB300277J6

Passie voor hout
Stabiel en professioneel
Aangename werksfeer
Kennis en ervaring
DB301556J6

www.cras.be

tel. 051264500
penninck@penninck.be

WENST DRINGEND AAN TE WERVEN OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

w!
Familiebedrijf met 138 j. know-ho

Hoofdzetel : Industrielaan 5 - 8790 Waregem - info@cras.be
contact : Linde Verhulst
Linde.verhulst@cras.be of 056 60 34 44

Komerenstraat 4
8940 Geluwe
0478429307
0478280906

nv AANNEMINGEN PENNINCK

> Medewerker commerciële binnendienst - Heule + Waregem
> Chauffeurs CE - Heule
> Magazijnier - Heule + Brugge
> Kraanwagenbestuurder - Waregem
> Operator schaverij (2 ploegen) - Waregem
> Operator opdeelzaag - Waregem

WOOD GROUP

DAKWERKER
DB299553J6

info@bdstrans.be of 0484828885

GEVRAAGD :

DB291662I6

in diverse takken
van onze groep!

DB301751J6

JOBS

• dagritten kipper
• containerwerk ex Zeebrugge
biedt aan :
• contract onbepaalde duur
• vaste trekker

DB301190J6

NIEUWE

