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Hé, jij!
Je carrière kickstarten, een
goed salaris én blijven ontwikkelen?
Dan is het CTS

GROUP Talent Plan iets voor jou!

NO LIMITS IN JOUW TOEKOMST
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Het CTS GROUP Talent Plan
Sta je aan het begin van je carrière en kun je niet wachten om te beginnen
met werken, jezelf verder te ontwikkelen en geld te verdienen? Dan is het CTS
GROUP Talent Plan iets voor jou!
Het CTS GROUP Talent Plan is een programma gericht op talentontwikkeling, voor
iedereen die minstens een vmbo-diploma op zak heeft. In een periode van twee jaar
werk je op verschillende afdelingen. Zo kom je erachter wat jij leuk vindt en waar
jouw kwaliteiten liggen.

KICKSTART
JE CARRIÈRE

VERDIEN EEN
GOED SALARIS

BLIJF JEZELF
ONTWIKKELEN

Haal een erkend diploma!
Heb je nog geen mbo- of hbo-diploma, maar zou
je die wel graag halen? Ook dat is mogelijk via
het Talent Plan van CTS GROUP!
Tijdens jouw Talent Plan bieden we je naast de
mogelijkheid om gevarieerde werkervaring op
te doen ook graag de kans diverse diploma’s en
certificaten te halen. Samen bespreken we welke
opleiding jij wilt volgen en welke leerroute het
best bij je past. Zo is het mogelijk om parttime
te gaan werken en nog een dag per week naar
school te gaan, maar kun je ook fulltime bij ons
aan de slag gaan en thuis een paar uur per week
online lessen volgen. Afhankelijk van het soort
opleiding gaan we een studieplan met je aan,
waarbij we de opleiding volledig vergoeden.
Uiteraard verwachten we wel van jou dat jij
je voor de volle 100% inzet om de opleiding
succesvol af te ronden.

NO LIMITS IN JOUW TOEKOMST
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Het Talent Plan bestaat uit drie richtingen. Bij het Office programma werk je op
ons kantoor, met het Warehouse programma in onze loods en bij het Chauffeurs
programma begin je in de loods en stroom je door naar de vrachtwagen.

Als je ervan houdt om onderweg
te zijn, zelfstandig kunt werken en
representatief bent.

Als jij de handen uit de mouwen wilt
steken, van afwisselende werktijden
houdt en nauwkeurig bent.

Als jij wilt werken op een dynamisch
kantoor en je jouw verschillende
kwaliteiten wilt benutten.
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No Limits als CHAUFFEUR

CHAUFFEUR

Als chauffeur sta je dagelijks op de
stoep bij onze opdrachtgevers en ben
je het gezicht van CTS GROUP. Tijdens
dit programma start je in de loods en
ga je af en toe als bijrijder mee op de
vrachtwagen. Als je oud genoeg bent
ga je de benodigde rijbewijzen en
certificaten halen om als chauffeur aan
de slag te gaan.
Als chauffeur bij CTS GROUP blijf je jezelf
ontwikkelen. Je volgt jaarlijkse bijscholingscursussen en hebt de mogelijkheid om op
andere gebieden iets te leren. Wil je daarna
doorgroeien naar een leidinggevende functie
of liever op kantoor werken? Dan bekijken we
graag de mogelijkheden!

Een voorbeeld van jouw Chauffeurs programma
De extra’s bij CTS GROUP:
- Niet-ziekbonus
- Reiskostenvergoeding
- Altijd up-to-date materieel
- Fulltime én parttime mogelijkheden
- CTS GROUP bonusregeling

Maand 14 - 19
Maand 8 - 13
Maand 2 - 7
Maand 1
Kennismaken
in de loods

Behalen B-rijbewijs
+ bijrijder + loodswerkzaamheden

Starten als
B-chauffeur +
behalen certificaten

Chauffeur op
de kleine auto +
behalen C-rijbewijs

Maand 20 - 24
Starten op
vrachtwagen +
behalen CE-rijbewijs

NO LIMITS IN JOUW TOEKOMST

Maand 24
Starten als
volwaardig
chauffeur
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No Limits in de LOODS

Als loodsmedewerker bij CTS GROUP heb je
afhankelijk van jouw opleiding en wensen
verschillende mogelijkheden. Wil je in de loop van
jouw carrière in de loods doorgroeien naar een
leidinggevende functie, chauffeur worden of toch
liever op kantoor werken? We bespreken de opties
graag met je!

WAREHOUSE

In onze loods worden alle goederen
geladen, gelost en opgeslagen.
Tijdens jouw Talent Plan werk je op
de afdeling logistiek, cross-dock,
luchtvrachtafhandeling, orderpicking
en inbound/outbound. Ook in de
loods kun je verschillende certificaten
en erkende diploma’s halen. Genoeg
ontwikkelingsmogelijkheden dus!

Een voorbeeld van jouw Warehouse programma
De extra’s bij CTS GROUP:
- Niet-ziekbonus
- Reiskostenvergoeding
- Ploegendiensttoeslag
- Maaltijden tijdens avond-/nachtdiensten
- CTS GROUP bonusregeling

Maand 14 - 19
Maand 8 - 13
Maand 2 - 7
Maand 1
Orderpicking bij
Fulfilment Solutions

Inbound / outbound logistiek
bij Fulfilment
Solutions

Afdeling Logistiek
+ behalen heftruck
certificaat

Afdeling Crossdock +
behalen ADRawareness

Maand 20 - 24
Afdeling Airfreight
afhandeling

Maand 24
Starten als
allround loodsmedewerker
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No Limits op KANTOOR

OFFICE

Op het kantoor van CTS GROUP staan
we o.a. klanten te woord, plannen we
de zendingen, houden we in de gaten
of deze goed verlopen en voeren we
ondersteunende werkzaamheden uit.
Tijdens het Office programma kom je te
werken op de afdelingen Track & Trace,
Sales, Customer Service en Planning.
Op het kantoor van CTS GROUP is genoeg
te doen! Je kunt je achter de schermen meer
bezighouden met het optimaliseren van de
processen of plannen van zendingen, maar ook
zijn er genoeg mogelijkheden om je commerciële
kwaliteiten te benutten. Wil je doorgroeien? Ook
dat kan. Geef het dus aan!

Een voorbeeld van jouw Office programma
De extra’s bij CTS GROUP:
- Reiskostenvergoeding
- Persoonlijke begeleiding
- Microsoft Office-licentie voor thuis
- GoodHabitz e-learningtrainingen
- CTS GROUP bonusregeling

Maand 14 - 19
Maand 8 - 13
Maand 2 - 7
Maand 1

Track & Trace
afdeling

Planningsafdeling

Customer Service
afdeling

Maand 20 - 24
Salesafdeling

Kennismaken
in de loods

NO LIMITS IN JOUW TOEKOMST

Maand 24
Start
opleiding

Ta

No Limits in jouw toekomst

t Pl
len an

ACADEMY

Al sinds 1995 is CTS GROUP dé betrouwbare partner in Europese distributie en
logistiek. Maar niet alleen de ontwikkeling van onze service is belangrijk, ook
vinden we het belangrijk dat onze medewerkers kunnen blijven groeien.
Waar we begonnen met vijf medewerkers, zijn we nu een team van ruim 225
medewerkers die alles op alles zetten om topkwaliteit te leveren. De lijnen binnen
onze organisatie zijn kort en er heerst een prettige werksfeer. Bovendien vinden we
het belangrijk om te blijven investeren in de ontwikkeling van onze werknemers en
helpen we je graag als je binnen de organisatie door wilt groeien.

Solliciteer nu!
Binnen het Talent Plan hebben we ruimte voor ieder jong talent en stellen geen
eisen aan opleidingsrichting en ervaring in de logistiek. Wel vinden we het belangrijk
dat je:
niet kunt wachten je carrière te starten
jezelf graag wilt blijven ontwikkelen
in het bezit bent van minimaal een vmbo-diploma
nuchter en praktisch ingesteld bent
initiatief neemt en zelfstandig kunt werken
ook in een team je weg goed kunt vinden
binnen een straal van 30 km van ons kantoor in Nieuw-Vennep woont
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CTS GROUP
Schillingweg 50
2153 PL Nieuw-Vennep

CTS GROUP Logistics
Pudongweg 15
1437 EM Rozenburg

NO LIMITS IN JOUW TOEKOMST
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