De ‘chauffeur internationaal’ ondersteunt het logistieke team in Sleeuwijk. Hier is het GAiNdistributiecentrum waar kleding en goederen worden verzameld, gesorteerd en opgeslagen. Een
bakwagen rijdt dagelijks rond om goederen op te halen uit heel Nederland. Vanuit het centrum
worden regelmatig de vrachtwagentransporten opgestart naar Oost-Europa om goederen te lossen
bij partnerprojecten. We zoeken naar een:

Vrijwilliger chauffeur internationaal
Over GAiN
Global Aid Network (GAiN) is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt door noodhulp en
ontwikkelingsprojecten. Stichting GAiN bestaat in Nederland sinds 2008. Inmiddels zijn er zeventien
medewerkers en ruim honderd vrijwilligers werkzaam. Meer informatie: www.gainhelpt.nu/logistiek.
Taakomschrijving
In deze functie zul je het internationale stukgoedtransport verzorgen in dubbele bezetting. De
goederen zijn veelal gepelletiseerd en je bent zelf verantwoordelijk voor het lossen met hulp op
locatie. Uiteraard zullen er hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld. Je zult hoofdzakelijk rijden
op Oost- Europa. Het aantal overnachtingen kan variëren per rit; je dient in ieder geval de bereidheid
te hebben om minimaal vijf dagen te overnachten.
De ideale kandidaat:

Heeft het CE rijbewijs en digitale chauffeurspas

Heeft zijn Code 95 compleet of minimaal 28 punten behaald

Heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring in stukgoeddistributie

Werkt zelfstandig, is proactief en werkt oplossingsgericht

Is in staat om zelfstandig te reizen van huis naar Sleeuwijk en vice versa
Dit bieden wij
GAiN biedt een afwisselende functie waarbij het mogelijk is om jezelf te ontwikkelen en dienstbaar te
zijn voor de medemens. Werktijden zijn in overleg.
Vergoeding
Als vrijwilliger op oproepbasis wordt er gewerkt tegen onkostenvergoeding.
Bij fulltime werk is de functie op basis van een zogenaamde ‘vriendenkring’. De medewerker zoekt in
zijn/haar netwerk sponsors voor eigen levensonderhoud of doet de functie naast een betaalde baan.
Er is een vergoeding mogelijk voor reis- en telefoonkosten.
Geïnteresseerd en gemotiveerd?
Vragen? Stel ze aan Ad Bor / Roland Bosman 0651237250 | logistiek@gainhelpt.nu
Solliciteren? Stuur een e‐mail met CV en motivatiebrief naar info@gainhelpt.nu

