
 

Schavemaker Logistics en Transport is sinds 1967 actief als logistieke dienstverlener met meerdere 

vestigingen in Europa. Het familiebedrijf richt zich met een vloot van ruim 200 wagens en circa 400 

opleggers op diverse modaliteiten. Het familiebedrijf is onder andere actief op het gebied van coil 

transport, aircargo en warehousing, intermodaal transport, terminals en contract logistiek.  

Ter versterking van ons team zijn wij voor onze vestiging in Beverwijk op zoek naar een fulltime: 

 

Kieptrailer vrachtwagenchauffeur  

(inter)nationaal M/V 
 

Wat ga je doen? In deze zelfstandige functie zul je met één van onze representatieve trucks met 

(kiep)trailer voornamelijk los gestorte bulkgoederen, zoals schroot, staal en grind vervoeren. Je bent 

als chauffeur zowel onderweg als bij de klant hét visitekaartje van onze organisatie. Je zorgt er dan 

ook voor dat de producten veilig en op tijd aankomen bij de klant. Van de planners of via de 

boardcomputer verneem jij welke rit je kunt uitvoeren. Eventuele problemen onderweg stem je af 

met de planning. Afhankelijk van de te vervoeren producten worden binnenlandse ritten afgewisseld 

met buitenlandse ritten, waarbij veelal binnen de Benelux en Duitsland wordt gereden. Een normale 

werkweek start bij ons op maandag vroeg in de ochtend en eindigt op vrijdag. Het kan daarbij 

voorkomen dat je onderweg overnacht in de cabine of dat je ’s avonds terug bent op onze 

standplaats in Beverwijk.   

Wat breng je mee?  

- Minimaal een rijbewijs CE voorzien van Code 95; 

- MBO niveau 2 – chauffeur goederenvervoer is een pré; 

- Je bent klantgericht, betrouwbaar en toont initiatief; 

- Gezien de dynamische functie ben je flexibel inzetbaar; 

- Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré; 

- Woonachtig in de omgeving (max 30 km) van Beverwijk; 

 

Wat bieden we? Werken bij Schavemaker betekent werken in een omgeving die volop in 

ontwikkeling is en waar ruimte is voor eigen invulling. De werksfeer is informeel en dynamisch en er 

zijn voldoende doorgroeimogelijkheden. Uiteraard horen bij deze functie passende 

arbeidsvoorwaarden, waaronder een marktconform salaris en opleidingsmogelijkheden. Standaard 

onderdelen van onze procedure zijn een referentiecheck en het aanleveren van een Verklaring 

Omtrent Gedrag.  

 



Interesse? Spreekt bovenstaande je aan? Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je cv en 

motivatie richten aan de heer W. Schaap (vestigingsmanager) via pz@schavemaker.com. Mocht je 

nog meer informatie wensen dan kun je contact opnemen via 0251 – 229 098 of een kijkje nemen op 

onze website www.schavemaker.com. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


