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Hospital Logistics NV is al vele jaren een vertrouwde 
naam in de Belgische en Nederlandse zorgwereld als 
logistieke partner van ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Een dienstverlener die, via een unieke, innovatieve, 
100% klantgerichte aanpak, actief bijdraagt tot 
minder administratieve en logistieke kosten en een 
verdere optimalisatie van de zorgverlening. Vanuit de 
hoofdzetel in Aarschot, een distributiecentrum in België 
en vier distributiecentra in Nederland zetten ruim 300 
gespecialiseerde medewerkers zich elke dag in voor een 
logistieke service die vandaag al rekening houdt met de 
zorgbehoeften van morgen. 

Algemeen

• Zorgen voor een tijdige en veilige levering van de 
dagdagelijkse goederenstromen naar onze klanten.

Verantwoordelijkheden

• Volgens een vastgelegd rittenschema sta je in voor het 
ophalen,vervoeren en afleveren van bestellingen en lege 
rolcontainers bij/aan onze klanten.

• Het laden en lossen van de vrachtwagen (rolcontainers, 
paletten) behoren eveneens tot jouw taken. 

• Bedienen van de laad- en losklep.

• Invullen van de juiste interne transportdocumenten en 
controle van de lading goederen.

• Laten aftekenen van de afleverdocumenten door de 
klant 

• Aanwezigheid en geldigheid van boorddocumenten en 
transportdocumenten.

• Je draagt bij tot algemene orde en netheid in het 
magazijn en in de vrachtwagen.

Vaardigheden

• Als een goede huisvader sta je in voor de perfecte staat, 
basisonderhoud en de netheid van het voertuig.

• Je kan zelfstandig werken.

• Je respecteert de wegcode, rij- en rusttijden conform de 
wetgeving en de instructies van jouw leidinggevende.

• Je ben stipt, klantvriendelijk en correct.

• Je bent flexibel en stressbestendig.

• Je bent in staat om elektronische navigatiesystemen  en 
OBU correct te gebruiken.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs C en/of CE, geldige 
bestuurderskaart en de nodige opleiding code 95

Je bent bereid, indien de noodzaak zich voordoet, andere 
werkzaamheden uit te voeren.

Wat bieden we je?

Een uitdaging. En wat voor één. Een rol in een bedrijf met 
perspectieven, waar de klanten binnen de gezondheidszorg 
centraal staan. Een rol van betekenis waar je een verschil 
kunt maken binnen een ambitieus kader. Een competitief 
loon en extralegale voordelen zijn inbegrepen.
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