
Vacature Chauffeur Autotransport  

Heb jij je groot rijbewijs? Vind je het leuk om bedrijfsauto’s op te halen en af te leveren bij onze 
klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

 
 
Wat ga je doen  
Als chauffeur haal je met een autotransporter bestelwagens met schade op. Ook breng je nieuwe of 
herstelde bedrijfswagens naar onze klanten. Je bent heel de dag onderweg en snapt dat geen dag 
hetzelfde is. Je plant een handige route en zorgt dat je alle nodige documenten ontvangt of afgeeft. Je 
bent zorgvuldig in het vast zekeren van de voertuigen en past de regels correct toe. Je werkt 
zelfstandig, nauwkeurig en servicegericht. Als chauffeur werk je op onregelmatige tijden; soms rijd je 
’s avonds, soms vertrek je om vier uur ’s ochtends om de file voor te zijn. 
 
Wat wij bieden  
 

• Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf 

• Mogelijkheid om fulltime (5-daagse werkweek) maar ook om parttime (4-daagse werkweek) te 
kunnen werken. 

• Een beroepsopleiding te kunnen volgen 

• Loopbaanperspectief, voor diegene die zich verder willen ontwikkelen 

• Mogelijkheid voor functieroulatie 

• Mogelijkheid om op een andere locatie van Karhof te gaan werken w.o. Nieuw-Vennep, 
Purmerend en Assen 

• Goede reiskostenregeling 
En, zeker niet onbelangrijk; een prima salaris, veelal boven de CAO-norm 

 
Wat wij van je vragen? 

• Je bent in het bezit rijbewijs CE en digitale bestuurders pas 

• Je hebt code-95 

• Je bent zelfstandig, accuraat en bovenal klantvriendelijk 

• Je bent communicatief en sociaalvaardig 

• Je beheerst de Nederlandse taal ook in schrift.  
 
Aan de slag? 
Solliciteren kan direct via e-mail naar s.vandervelde@karhof.nl Heb je vragen? Bel dan naar Sjoerd 
van der Velden: 0297-513088. Meer weten over Karhof Carrosserieën. Kijk op: www.karhof.nl 
 
Over Karhof Carrosserieën 
Karhof maakt open en gesloten laadbakken op kleine en grote bedrijfswagens. Dit doen we met ca. 80 
medewerkers op 3 locaties. Laadbakken bouwen: we doen het al sinds 1938 en drie generaties lang, 
met een groeiende en tevreden klantenkring. We produceren, herstellen en onderhouden laadbakken 
in Nieuw-Vennep, Purmerend en Assen.  
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