
 

 

 

VRACHTWAGENCHAUFFEUR IN OPLEIDING 
Fulltime 

 
Wij geven jou een uitzonderlijke kans om je tot volwaardig chauffeur te laten opleiden. En geloof ons, op onze 
vrachtwagens wil je rijden! Zie jij jezelf over een tijdje als ons visitekaartje door heel Nederland rijden? Lees dan 
snel verder!  
 
Waar kom je te werken? 
Belned is dé specialist in hoogwaardige beglazingsartikelen zoals glaslatten, voorzetramen en kitten. Tot onze 
klanten behoren glas- en schildersbedrijven, glasproducenten en bouw- en aannemersbedrijven. Wij hebben een 
mooie mix van collega’s die stuk voor stuk een hart voor elkaar en de zaak hebben. Om onze uitdagende 
toekomstplannen te kunnen realiseren, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Wil je deel uitmaken van een 
ambitieuze organisatie? Lees dan snel verder! 
 
Wat ga je doen? 
In de beginfase zul je deels met collega chauffeurs meerijden en deels werkzaamheden oppakken in het magazijn. 
Ondertussen leer je alle kneepjes van het chauffeursvak en besteed je tijd aan het behalen van je 
chauffeursdiploma, rijbewijs C, E achter B en code 95. Als je alle benodigde documenten binnen hebt ga je 
volledig aan de slag als chauffeur. Je bent verantwoordelijk voor het op een nette, snelle en correcte manier 
leveren van de diverse producten bij onze klanten in de Benelux. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het 
vervoer, maar ook voor het laden en lossen van de vrachtwagens, het klantcontact op het moment van aflevering 
en in voorkomende gevallen ook voor het zelf in- of ompakken van vrachtgoederen. Je rijdt eendaagse ritten en 
komt dus iedere dag weer thuis! 
 
Wie ben jij? 
Je bent gemotiveerd en grijpt de kans om onze interne opleiding tot chauffeur te volgen. Eenmaal in de functie 
van chauffeur bij Belned ben jij het visitekaartje van het bedrijf. Je hebt daarom een klantvriendelijke uitstraling. 
Tot slot weet je van aanpakken en ben je bereid om af en toe in het magazijn mee te helpen. 
 
 Wij bieden:  
- de kans om opgeleid te worden tot een chauffeur; 
- een prettige, persoonlijke en ondernemende werkomgeving; 
- een gevarieerde chauffeursfunctie;  
- een marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Geïnteresseerd om bij ons te komen werken?  
Jouw cv met motivatie kun je per e-mail sturen naar HR@belned.nl.  
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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