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Noordendorp Transport B.V. is een dynamisch  transportbedrijf 

dat met behulp van professionele, gemotiveerde medewerkers 

en een uitgebreid modern wagenpark voor ieder 

vervoersvraagstuk een passende oplossing heeft. Noordendorp 

is de specialist in vervoer voor retailers, productiebedrijven en 

bouwmaterialen. 

 
 

Noordendorp Transport B.V. is op zoek naar gemotiveerde/vakbekwame chauffeurs en jong talent in opleiding.  
In verband met diverse uitbreidingen hebben wij vacatures voor: 

 

FULLTIME-, PARTTIME- EN OPROEPCHAUFFEURS m/v 
NATIONAAL  

 
Als chauffeur bent u verantwoordelijk voor het vervoer binnen de Benelux en Duitsland van een groot scala aan goederen, 
variërend van bouwmaterialen, grondstoffen van levensmiddelen, ADR goederen, recreatiematerialen tot retailproducten. 
U zorgt er u samen met uw collega’s voor dat de goederen naar volle tevredenheid van onze klanten worden vervoerd en 
behandeld. 
 
 
Functie-eisen: 

 U bent in het bezit van rijbewijs CE,  code 95 en een geldige bestuurderskaart; 

 ADR certificaat stukgoed met klasse I is een pre, maar ook een vereiste; 

 U bent woonachtig in de omgeving van Haaksbergen; 

 U bent bereidt om minimaal één keer per twee weken te werken op zaterdag, indien gewenst kunt u ook iedere 
zaterdag werken en een vaste dag door de week vrij krijgen. Werken op zondag zal in de toekomst tot de 
mogelijkheden kunnen behoren;  

 U bent representatief en communicatief vaardig, klantvriendelijk en gevoel voor dienstverlening is een must; 

 U kunt goed zelfstandig werken en bent zorgvuldig in o.a. administratie, verzorging trekker/oplegger; 

 U weet zich als weggebruiker professioneel en daarmee positief te onderscheiden. 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de Duitse taal is een pré.  
 

 
 
 
 
 
 

Wij bieden u: 
Naast de prettige werkomgeving bieden wij u prima arbeidsvoorwaarden conform de CAO Beroepsgoederenvervoer over 
de weg en de verhuur van mobiele kranen. 
 

Solliciteren: 

Herkent u zichzelf in bovenstaande functie en wilt u ons team komen versterken? Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar 

personeelszaken@noordendorp.nl.  

 

Informatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. M. Wentink tel. 053 – 572 18 94. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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