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Deze blauwe gigant staat te ronken. Stap jij in? 
Ben jij een chauffeur in hart en nieren? Hou je van maximale afwisseling en vrijheid? Wil jij alle uithoeken van 

Nederland zien? Gebruik maken van een waanzinnig wagenpark? Maar toch ’s avonds in je eigen bed slapen? Wij 

bieden het beste van twee werelden. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Dan is deze baan wellicht wat voor jou! 

 

 

Gezocht: 

-   Vrachtwagenchauffeur Binnenland (CE) – 
Fulltime, met goedbetaalde overuren    standplaats: Maasdijk         AGF Transport  

 

 
Wie zoeken wij? 
Wij, C. Vreugdenhil Transport, zijn op zoek naar binnenland chauffeurs die onze versproducten kunnen vervoeren 

door heel Nederland. Als chauffeur heb je de belangrijkste functie binnen ons bedrijf. Je bent het gezicht van C. 

Vreugdenhil bij onze klanten. Deze verantwoordelijkheid schrikt jou niet af. Communicatief sta jij je mannetje. Je 

beheerst je vrachtwagen alsof het je PlayStation is. En je bent er eentje van ‘opgestroopte mouwen’ en 

‘aanpakken’. We kunnen je met een opdracht op pad sturen en jij regelt dat het voor elkaar komt.    

 

 

 

http://www.cvreugdenhil.nl/
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Wat ga je doen? 

’s Ochtends rij je naar onze loods, gevestigd op het ‘Transportcentrum Westland’ in Maasdijk. Je hoort met welk 

pareltje uit ons wagenpark je die dag mag rijden en helpt de loodsmedewerkers met laden. Je zet de koelmotor in 

de trailer op de juiste vervoerstemperatuur, zodat het vriesproduct niet ontdooid of de avocado’s niet extra 

rijpen. Je pakt nog even een bakkie en grapt nog wat met een collega, voordat je de motor start. De pallets die je 

meeneemt, hebben je collega chauffeurs die buitenland rijden, vannacht meegenomen uit Frankrijk of Zweden. Jij 

mag zorgen voor het slotstuk: het uitlossen van de goederen bij de eindbestemming, ergens in Nederland. Klant 

blij, wij blij!  

 

Het tweede deel van je dag zal bestaan uit laadwerkzaamheden, waarbij je producten bij Nederlandse klanten 

ophaalt en naar de loods brengt, om vervolgens verder te worden vervoerd naar het buitenland. Einde dag heb je 

een voldaan gevoel en wacht je privéleven: een potje voetbal, een goede serie, of tijd voor je gezin. En slapen in je 

eigen bed. De volgende dag zie je weer andere wegen, vervoer je andere producten en zie je weer andere 

gezichten. Saai? Zeker niet!       

 

De ideale kandidaat 
- Is in het bezit van een CE-rijbewijs, geldige code 95 en digitale bestuurderskaart 

- Kan een trekker met oplegger achteruit aan het dock zetten in een handomdraai 

- Is fysiek in orde en kan een pompwagen bedienen 

- Is enthousiast en zelfredzaam 

- Is flexibel inzetbaar en niet vies van werken 

- Is klantvriendelijk, representatief en betrouwbaar 

- Is woonachtig in de omgeving van het Westland/Rotterdam/Den Haag 

 

Waar kom je terecht? 
C. Vreugdenhil Transport is al ruim 30 jaar de specialist in groupage en geconditioneerd transport naar Frankrijk 

en Zweden. We zijn gevestigd in het Westland, het hart van de Nederlandse glastuinbouw. We zijn dan ook trots 

vervoerder van met name AGF.  

 

Vanaf onze standplaats op "Transportcentrum Westland" in Maasdijk werken wij met een zeer betrokken team. 

Deze kanjers hebben een groot hart voor de zaak. We zijn een familiebedrijf, dit merk je aan de sfeer en het 

sociale karakter. We kennen elkaar en spreken elkaar aan bij de voornaam.  

 

Wat bieden we jou? 
- Een marktconform salaris volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer 

- Goed betaalde overuren. Als je flink aan de weg wilt timmeren, kan dat hier! 

- Een mooi en goed onderhouden wagenpark  

- Een afwisselende baan met veel vrijheid 

- Een stabiel en financieel gezond bedrijf: je krijgt altijd op tijd uitbetaald. Geen gedoe. 

- Indien gewenst, doorgroeimogelijkheden naar buitenland chauffeur 

- Een sociale werkgever: jouw wensen zijn altijd bespreekbaar 

 

Interesse? 

Zie jij deze baan wel zitten? Mooi. Bepaal je eigen koers en solliciteer direct! Dit doe je door een bericht te sturen 

naar work@cvreugdenhil.nl (ook als je nog vragen hebt of een dagdeel wilt meerijden om het zelf te ervaren). Wie 

weet stap je binnenkort in één van onze stoere wagens, zet je je favoriete muziek aan, trap je het gaspedaal in en 

rij je de vrijheid tegemoet.  

 

http://www.cvreugdenhil.nl/
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