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Functieomschrijving 
o Pendelchauffeur 3-ploegen 

 

Rapporteert aan: 
o Teamleider H&Bl 

 

Doel van de Functie: 
o Draagt zorg voor de tijdige aan- en afvoer van het gereed product en 

emballage van en naar de klant alsmede het transport intern op het terrein 
van de klant en/of H&BL en van/naar naar de BCTn. 

 

Veiligheid 
o Uitvoeren van de werkzaamheden volgens de HACCP-, ARBO-, ISO-, TPM-, 

milieu- en veiligheidsprocedures en werkinstructies. 
o Meldt onveilige situaties, (bijna) ongevallen en storingen door de standaard 

registratietool en verstrekt de benodigde informatie en locatiegegevens. De 
analyse dient samen met een teamleider doormiddel van een 5*Why gedaan 
te worden. 

o Schade en storingen rapporteren. 
o Truckinspectie. 

 

Verantwoordelijkheden/kerntaken   

o Het tijdig aan- en afkoppelen en verrijden van pendel/container opleggers en 
buiskarren. 

o Het schoonmaken / reinigen van de opleggers. 
o Het controleren van de totale vracht of deze voldoet aan de geldende 

normen voor transport.  
o Controleren van twistlocks (borging containers op chassis) of sluiten van 

schuif- rolzeilen ter voorkoming van uitbrekende lading.  
o Zorgt voor veilige en ordelijke werkomgeving, volgens de geldende HACCP-

normen en volgens de geldende regels bij de klant. 
o Zorgt voor goed gebruik en beheer van pendeltrekkers en oplegger. 
o Incidenteel of structureel inzetbaar op andere afdelingen indien de 

bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. 
o Een vlotte doorstroming en tijdige levering RoRo-, BCT-, pendel- en 

beladingsproces 
o Opdrachten uitvoeren volgens het WMS en of instructies van Warehouse 

coördinatoren. 
o Een RoRo-oplegger verplaatsen indien deze op de juiste rijhoogte staat. 
o Verplaatsen van de juiste oplegger op de juiste lokatie. 
o Aanlevering van de juiste kwaliteit van de pallets en vracht. 
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Bevoegdheden 

o Verplaatsing van opleggers (deels op eigen initiatief) 
o Maken van reparatieopdrachten 
o Schrijven van BOKjes (bijna ongevallen kaarten)  

Dienstverband 

o Je werkt in een drie ploegendienst van minimaal 40 uur per week en bent 
bereid tot eventueel overwerk en of werken in weekenden.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

o Je werkt zo veel als mogelijk in een vast teamverband, door grilligheid van 
24/7 productieplannen kan er van vaste roosters worden afgeweken. 

o Werkzaamheden bestaan uit administratieve taken alsook direkte 
operationele werkzaamheden 

o Je hebt in basis vaste rook- en pauzetijden, rekening houdend met het 
werkaanbod. 

o Functie gerichte opleidingen waarmee je jezelf kunt ontwikkelen zijn 
mogelijk. 

 

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

o Loonschaal D volgens CAO 
o 13.75% ploegentoeslag volgens cao 
o 160-uur per periode  

 

Functie-eisen. 
o Minimaal T-rijbewijs 
o CE rijbewijs is gewenst 
o Oplegger ervaring 

 

Kenniseisen. 
o Ervaring met opleggers 

o Enige affiniteit met computer systemen (gebruik van tablet en/of wms 
systeem)  

o Beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal.  
 

Bijzonderheden of bezwarende omstandigheden. 
o Stressbestendig. 
o Werken in ploegen. 
o Werken in wisselende diensten 
 


