
Jij bent een enthousiaste en ambitieuze vrachtwagen chauffeur die van aanpakken 
weet! Wegens uitbreiding zijn we op korte termijn op zoek naar: 

 
Chauffeur / Chauffeuse 

C-rijbewijs 
 

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers:  
- Op een collegiale wijze samen werken met de collega’s binnen ons bedrijf.  
- In staat zijn onder aansturing te werken en deel uit te maken van een team.   
- Bereid zijn in dienst van het bedrijf de klus te klaren waarbij geen van 8 tot 5 

mentaliteit de boventoon voert. 
- Daarnaast ben je het visitekaartje voor onze opdrachtgevers en ons bedrijf, 

dus een positieve werkhouding en gezonde dosis humor zijn zeker zo 
belangrijk. 
 

Wat verwachten wij van jou? 
• In het bezit van rijbewijs C en/of CE 
• In het bezit van VCA Basisveiligheid of bereid om dit te behalen 
• In het bezit van code 95 geniet de voorkeur, maar indien deze nog niet in het 

bezit is kan deze behaald worden 
• De juiste werkmentaliteit om samen de klussen te klaren. 

 
Wij nodigen werkzoekende die enkel een C-CE rijbewijs hebben, zonder code 95 of 
ervaring ook uit om te solliciteren! Wij staan open om je de mogelijkheid te geven 
ervaring op te doen en/of eventueel een code 95 en/of VCA Basisveiligheid te 
behalen.  

 
Wat kun je van ons verwachten? 

• Prettige en informele werksfeer 

• Afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid 

• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO 

• Je ontvangt stipt op tijd je salaris conform CAO Goederenvervoer 

• Fulltime baan met uitzicht op een vast dienstverband 

 
Wie zijn wij? 
 
Ons bedrijf Transpo Nuth BV is gevestigd in Nuth op het industrieterrein De Horsel, 
Economiestraat 3. Bezoek onze vernieuwde website en je leert ons beter kennen. 
www.transponuthbv.nl  
 
Direct solliciteren?  
Ben je enthousiast geworden of wil je verdere informatie? Reageer dan voor 31 
augustus a.s.. Stuur je motivatie en CV naar pmeens@transponuthbv.nl of 
ssouren@transponuthbv.nl   
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