SEESING PERSONEEL
EN EEN LEERTRAJECT
TOT CHAUFFEUR
DE PERFECTE COMBINATIE

www.seesingpersoneel.nl

TOEKOMSTIGE
CHAUFFEURS WELKOM!
JE KUNT BIJ
SEESING
PERSONEEL
UITSTEKEND
TERECHT
VOOR EEN
EERSTE OF
VOLGENDE
STAP IN JE
CARRIÈRE.

Wil jij altijd al chauffeur worden en wil je je omscholen
tot chauffeur? Ook voor toekomstige chauffeurs is
Seesing Personeel een betrouwbare werkgever die
zaken doet met vooraanstaande, erkende leerbedrijven
in de regio.
RIJOPLEIDING TOT BEROEPSCHAUFFEUR
Seesing Personeel is veruit het grootste uitzendbureau in
de Achterhoek op het gebied van transport. Dit zorgt ervoor
dat wij diverse opleidingsplekken bij erkende
transportbedrijven kunnen bieden voor chauffeurs in
opleiding. Bijvoorbeeld bij HSF Logistics, Rabelink Logistics
en Jos Dusseldorp Transport.
SEESING PERSONEEL BIEDT JOU HET VOLGENDE
• Een leer-arbeidsovereenkomst voor minimaal 2 jaar
bij één van onze opdrachtgevers.
• Een volledige opleiding tot chauffeur met bijbehorende
aanvullende cursussen.
• Salaris conform de CAO beroepsgoederenvervoer.
• Door onze grote klantenkring, volop carrièremogelijkheden via Seesing Personeel.
• Naast je salaris betalen wij tevens al je eventuele
studiekosten (o.a. lesgeld, boekengeld, heftruckcursus,
BHV, examenkosten CCV, rijbewijs C en CE).

BEN JIJ OP ZOEK NAAR WERK IN
COMBINATIE MET EEN OPLEIDING?
DIT IS WAT WIJ VAN JOU VERWACHTEN
• Minimaal 18 jaar en bereid om nog ca. een jaar een
leertraject te volgen.
• Een sterke affiniteit met de transportsector.
• In het bezit van de Achterhoekse mentaliteit en
doorzettingsvermogen.
• In bezit zijn van rijbewijs B.
• De motivatie om alle andere benodigde rijbewijzen
en certificaten te behalen en willen werken in de
transportsector.
DOOR ACHTERHOEKERS, VOOR ACHTERHOEKERS
Wij bedienen de volledige Achterhoek. Het grote voordeel
van een regionaal bureau is dat wij de markt, de bedrijven
en de mensen kennen, wat maakt dat wij als geen ander in
staat zijn de juiste kandidaten te selecteren om de meest
uiteenlopende vacatures in de regio succesvol in te vullen.
En dat altijd op de welbekende Achterhoekse manier,
waarbij de kernwaarden betrouwbaarheid, betrokkenheid
en bereikbaarheid hoog in het vaandel staan. Ben jij wat
wij noemen “een echte Achterhoeker”, met de welbekende,
nuchtere mentaliteit en een flinke portie aan doorzettingsvermogen? Schrijf je dan in voor werk of een leertraject.

NEEM
VOOR MEER
INFORMATIE
CONTACT OP
MET ONZE BBLCOÖRDINATOR,
CARON
PORSKAMP

Wij hebben volop vacatures in de sectoren:

transport

logistiek

techniek

industrie

bouw

financieel &
commercieel

zorg

Inschrijven?
Wij horen en zien je graag.
Stuur je CV of bel 0544 - 35 37 39
voor een afspraak in Lichtenvoorde
of in Doetinchem.
Contactgegevens
Seesing Personeel
Rembrandtplein 8, 7131 EJ Lichtenvoorde
Havenstraat 1, 7005 AG Doetinchem
info@seesingpersoneel.nl
www.seesingpersoneel.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Uitzenden
Werving & Selectie
Detachering
Opleiden

