
Fulltime Chauffeur
Heb jij enige ervaring als vrachtwagenchauffeur, hou je van afwisselende ritten en spreekt de agrari-
sche wereld jou aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vanuit standplaats Lichtenvoorde leveren wij kuikens/eieren naar klanten in voornamelijk Nederland, Duitsland en 
Denemarken. Bij vaste leveranciers in dezelfde landen halen wij 2 à 3 keer per week de eieren. Het merendeel van het 
transport zijn dagritten. Gemiddeld is er sprake van 1 overnachting per week, waarbij je overnacht in Denemarken of 
bij onze locatie in Duitsland (Cloppenburg).

In Lichtenvoorde wordt in de meeste gevallen de lading samen met jouw collega’s van de kuikenbroederij geladen. 
Het lossen van de lading op locatie wordt gedaan door jou, waarbij het in de stal overgenomen wordt door de klant. 
Het helpen bij lossen in de stal wordt door de meeste klanten gewaardeerd. Bij terugkeer op onze locatie in Cloppen-
burg of Lichtenvoorde, los je de lege emballage en reinig/ontsmet je de vrachtwagen.

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95.
• Je hebt enige jaren ervaring, ook internationaal (overigens geen pré).
• Je bent flexibel qua uren, waarbij het voornamelijk gaat om het maken van extra uren. 
• Je bent, in overleg, ook een zaterdag inzetbaar.
• Je beheerst de Nederlandse taal en minimaal basis Duits en Engels.
• Een prima beloning en een overzichtelijke planning.
• Geen wachttijden bij leveren/laden van de eieren/kuikens. 
• Een mooie, moderne werkomgeving en een informele werksfeer.
• Een leuk team.

Soort dienstverband: 
Fulltime, Bepaalde tijd (tenminste 1 jaar), daarna de mogelijkheid voor een vaste aanstelling. 

Arbeidsvoorwaarden/ Aanvullende betalingen:
• Vakantiegeld  •   Pensioen  •   Reiskostenvergoeding
•   Verblijfskostenvergoeding •   Vergoeding per overnachting

Werkschema:
•   Dagdienst     • Ma-Vr     • Overwerk (extra uren)

Voor verdere vragen/inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met Marcel van den Berg, 
telefoonnummer: 06-45440423.


