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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 productiebedrijven, 

bouwmaterialen en retailers. 

 

Wegens sterke groei en uitbreiding in activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een enthousiast en vakbekwaam  

 
 

DISTRIBUTIECHAUFFEUR NATIONAAL + BELGIË 
(fulltime) 

  
 

Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het vervoer van een groot scala aan goederen, variërend van bouwmaterialen, 
grondstoffen van levensmiddelen, ADR goederen, recreatiematerialen tot Retail producten. 
Samen met collega’s zorg je ervoor dat de goederen naar volle tevredenheid van onze klanten worden vervoerd en 
behandeld. 
 
 

Functie-eisen: 

 Je bent in het bezit van rijbewijs CE met code 95; 

 Je bent in het bezit van een geldige bestuurderskaart; 

 Je bent woonachtig in de omgeving van Haaksbergen, Hof 
van Twente of Berkelland; 

 Je bent representatief, klantvriendelijk en communicatief 
vaardig;  

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

 Je neemt professioneel deel aan het verkeer en weet je 
daarmee positief te onderscheiden; 

 Je bent in het bezit van een geldig ADR-certificaat stukgoed 
en hebt ervaring met een meeneemheftruck of bent bereid 
dit te behalen/te leren; 

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

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

Solliciteren: 

Herken jij jezelf in bovenstaande functie en wil je ons team komen 

versterken? Stuur dan jouw motivatiebrief met cv naar 

personeelszaken@noordendorp.nl  

 

Informatie: 

Voor vragen kun je contact opnemen met dhr. M. Wentink,  

tel. 053 – 572 18 94. 

 
 

Acquisitie naar aanleiding v an deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

http://www.noordendorp.nl/

