
Voor ons logistiek centrum in Rijen zijn wij op zoek naar een:

VRACHTWAGENCHAUFFEUR M/V (FULLTIME)

WAAR SLAAT JOUW KILOMETERTELLER VAN UIT?

De vrachtwagen die je bestuurt bevat waardevolle goederen omdat onze klant erop zit te 

wachten. Jij bent je daarvan bewust en de klant wordt dan ook door jou op uiterst professionele 

en klantvriendelijke wijze behandeld en te woord gestaan. Jouw serviceverlening gaat ver en de 

activiteiten die je doet om het de klant naar de zin te maken zijn uitgebreid. Vaak ben je betrokken 

bij het gehele proces van het transporteren tot en met het uitladen, inhuizen en monteren van de 

geleverde goederen. Het is in onze ogen niet meer dan logisch dat jouw steun en toeverlaat, de 

vrachtwagen, wekelijks door jou wordt gecontroleerd en schoongemaakt.

WIE BEN JIJ?

Jij bent een echte stuurman die de vrachtwagen veilig door het verkeer loodst. Het Nederlandse 

wegennet kent geen geheimen voor je. Afspraken zijn voor jou heilig en je zorgt ervoor dat de klant 

tijdig wordt beleverd. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en informeert direct de klant 

als er onverhoopt iets wijzigt in de planning. Jij steekt de handen graag uit de mouwen en staat 

fysiek je mannetje. Je bent zelfstandig, maar vindt het ook leuk om samen met een collega de 

nodige kilometers af te leggen.

EN WAT NOG MEER…

• Jij hebt uiteraard het vrachtautorijbewijs C

• Jij bent een professional en in bezit van vakbekwaamheid Code95 (chauffeursdiploma)

• Jij hebt een MBO werk- en denkniveau

• Jij spreekt correct en beschaafd Nederlands

• Naast een goede chauffeur ben je tevens een goede controleur

• Jij weet goed wat je vervoert en aflevert en legt dit ook nauwkeurig vast

• De afgelopen 8 tot 10 jaar heb je al heel wat kilometers gemaakt

• Als jij ervaring hebt met verhuizingen of meubeltransport weet je waar je op moet letten

• Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn voor jou twee vanzelfsprekendheden

• Jij kunt overweg met gereedschap en hebt technisch inzicht



WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn Satelliet en gastvrijheid staat bij ons centraal in alles wat we doen. Het hoofdkantoor van Satelliet 

is gevestigd in Breda en ons Logistiek Centrum, waar de Serviceafdeling gevestigd is, in Rijen. Wij willen 

dat mensen zich welkom voelen en zien onszelf als gepassioneerde sfeermakers met kennis van zaken 

over gastvrijheidsbeleving in Horeca, Retail, Leisure, Onderwijs, Zorg en Office. Wij vinden onszelf goed 

in wat we doen en steken onze ambities niet onder stoelen of banken. Sterker nog, wij maken deze 

juist waar door onderscheidend meubilair te ontwikkelen voor onze klanten. Stoelen, banken en tafels 

waarmee een gastvrije en huiselijke sfeer kan worden gecreëerd, staan aan de basis van ons succes. 

We leggen de lat hoog en willen voorop blijven lopen in de markt die we zo goed kennen. 

Hiertoe moeten we elke dag bereid zijn het beste in onszelf naar boven te halen en te blijven vernieuwen. 

Alleen op deze wijze kunnen we onze ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen waar maken. 

Wij zouden onze klanten niet kunnen adviseren over gastvrijheidsbeleving als we dit gevoel zelf niet 

zouden kunnen overbrengen op onze mensen. Binnen Satelliet heerst een warme en informele sfeer, 

waarbinnen mensen zich thuis voelen en daardoor als familie met elkaar omgaan. Dit betekent dat 

ideeën en initiatieven verwelkomd worden, de deur bij iedereen altijd openstaat, dat we loyaal zijn en 

bereid zijn een stapje extra te zetten en elkaar met open vizier benaderen. We werken samen met passie 

en trots aan de totstandkoming van unieke hospitality-concepten en nemen hierbij graag de tijd om onze 

klant te begrijpen. We werken vanuit de gedachte dat we samen tot de beste resultaten komen. 

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?

Sta je open voor het werken in een aangename en gastvrije omgeving? Een omgeving die voelt als thuis 

en waar je dus de ruimte hebt om volledig jezelf te zijn? Ook als je veel op pad bent is het prettig om te 

weten dat de basis waarop jij kunt terugvallen goed georganiseerd is. Als vanzelfsprekend ontvang je 

van Satelliet de middelen die het mogelijk maken jouw werk tot een succes te maken en een passende 

beloning voor de bijdrage die je levert aan het realiseren van onze groeiambities.

ZIN OM GAS TE GEVEN?

Ben jij de ervaren en klantvriendelijke chauffeur, die niet snel uit de bocht vliegt? Wacht dan niet langer 

en reageer! Stuur jouw C.V. en motivatie naar vacatures@satelliet.net t.a.v. Lisa Steerneman.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen 

via het telefoonnummer 076 522 53 10.


