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DISTRIBUTIE CHAUFFEUR NATIONAAL 
Ben jij chauffeur in hart en nier en op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een professionele en informele organisatie?  

Spreekt de bouw-, food- en productie-gerelateerde omgeving jou aan? Twijfel dan niet en kom ons team versterken!  

Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het vervoer van een groot scala aan goederen, variërend van bouwmaterialen,  

grondstoffen voor voedingsmiddelen, recreatiemateriaal, ADR goederen en Retail producten. Eenmaal op locatie zorg je ervoor  

dat de goederen met een elektrische pompwagen of meeneemheftruck gelost worden. Jouw dagen zijn vol uitdaging en afwisseling 

en met het gehele team zorg jij ervoor de dat goederen van klanten naar volle tevredenheid worden vervoerd en behandeld. 

 

Functie-eisen 

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

- Je beschikt over een geldige bestuurderskaart; 

- Representatief, zelfstandig, klantvriendelijk en communicatief vaardig typeren jou; 

- Ervaring met een meeneemheftruck is een pré; 

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

- Goede beheersing van de Nederlandse taal is een must. 

 

Wij bieden jou 

- Een gedreven en enthousiast team van medewerkers; 

- Een stabiele en informele werkomgeving; 

- Werken met innovatieve geautomatiseerde systemen; 

- Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling; 

- Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform ons HR-beleid en cao. 

 

Waar ga je werken? 

Noordendorp Transport B.V. is de verbindende schakel in de logistieke keten. Naast een professioneel en gemotiveerd team aan 

medewerkers, beschikt zij over een uitgebreid wagenpark voor groot en klein transport en een warehouse van ruim 15.000 m2. 

Noordendorp is specialist in transport en opslag van bouw-, productie- en voeding gerelateerde goederen.  

 

Solliciteren  

Geïnteresseerd? Stuur jouw motivatiebrief met cv naar personeelszaken@noordendorp.nl  

Voor vragen kun je contact opnemen met Rianne ten Vregelaar, tel. 053–572 1894. 
 

 

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


