
 
 

 

Tankwagen Chauffeurs (0- uren contract en fulltime 45 uur) 

 

Zou jij graag iets van Europa willen zien en ben je in het bezit van een CE 

Rijbewijs? 

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs voor Tankwagens, zowel flexibel inzetbaar (0-uren 

contract) als fulltime (45 uur).   

Zo ziet jouw werkdag eruit: 

Als tankwagenchauffeur werk je van maandag t/m vrijdag en heel af en toe ook op de 

zaterdag. Je bent de hele week van huis weg en het is gewenst om in de cabine te 

overnachten. Werktijden liggen tussen 6.00 uur en 21.00 uur. 

 

Met de tankwagen vervoer je plantaardige oliën en vetten door oa Nederland, Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en België. 

De functie heeft een breed en afwisselend takenpakket. Uiteraard het laden en lossen 

van oliën en vetten van en naar diversen klanten en leveranciers met wie wij over het 

algemeen een lange relatie hebben. Je zorgt voor een goede administratie en werkt 

nauw samen met de collega’s van truckplanning en orderprocessing. Ook het aftanken 

en het schoonhouden van jouw truck zijn standaard werkzaamheden.  

Functie-eisen en competenties: 

• In het bezit van een geldig rijbewijs C-E  

• Code 95 

• Je hebt ervaring als C-E chauffeur 

• In het bezit van digitale chauffeurskaart 

• In jouw werk ben je altijd netjes 

• Ervaring met vloeistoffen heeft een pre 

• Je bent collegiaal, enthousiast en iemand die graag de handen uit de mouwen 

steekt 

Wij bieden: 

• Een enthousiast team bij een modern bedrijf 

• No-nonsense cultuur 

• Korte lijnen in een platte organisatiestructuur 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen initiatief en creativiteit 

http://www.marvesa.com/


 
• Salariëring €3.120, = op basis van 45 uur per week (uiteraard maak je als 

chauffeur meer uren) 

• Bonus op basis van bedrijfsresultaat 

• Uitstekende pensioenvoorziening 

• Mogelijkheid tot het behalen van een certificaat ADR basis + tank 

• Zicht op vaste aanstelling 

Ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn? 

Stuur je CV naar Mike.Willemsen@marvesa.com of bel naar Mike Willemsen, Manager 

Transport MTT.  

Telefoonnummer: 085 760 9453 

Marvesa groep 

De Marvesa Groep, gevestigd in Amsterdam, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

leveren van oliën en vetten voor de diervoederindustrie. Marvesa is een volledig 

geïntegreerde leverancier, niet alleen van klassieke oliën en vetten maar ook van 

energiebronnen met toegevoegde waarde voor zowel veevoederfabrieken als boeren. 

Marvesa heeft volledige controle over de Supply Chain en biedt haar klanten optimale 

kwaliteitsborging, betrouwbaarheid, transparantie en kostenbesparingen. Het bedrijf 

heeft een sterke controle over zijn logistieke processen en exploiteert zijn eigen vloot 

van 16 tank trucks. Marvesa is een contract aangegaan met Koole Terminals in 

Rotterdam voor een nieuw te bouwen tankopslagterminal die volledig bestemd zal zijn 

voor Marvesa en die eind 2022 operationeel zal zijn. Naast de entiteiten in Nederland 

heeft de Groep werkmaatschappijen in Duitsland en Indonesië. 

 

Ga voor meer informatie naar www.marvesa.com 
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