
Voordat je aan de slag kunt als chauffeur dien je natuurlijk eerst je CE-rijbewijs te halen. Tijdens 

jouw opleiding ‘Chauffeur beroepsgoederenvervoer’ ga je 1 dag in de week naar school en ben je de

overige 4 dagen aan het werk. Tijdens dit leer-werk traject ben je werkzaam op de logistieke 

afdeling waar je in teamverband diverse laad- en loswerkzaamheden met heftrucks en/of hijskranen 

zult verrichten. Op deze afdeling bouw je een goede basis op om de te vervoeren producten op een 

correcte manier klaar te maken voor het transport. Daarnaast begeleiden we je tijdens jouw studie 

zodat je aan het einde van het traject een diploma hebt én meteen aan de slag kunt als chauffeur. 

Chauffeur in opleiding
(M/V)

Wat ga je doen?

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. 

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

Verklaring Omtrent Gedrag. 

Spreek bovenstaande je aan?

Ben je geïnteresseerd of wil je nog meer informatie, neem dan contact op met 

de afdeling PZ via pz@schavemaker.com of via 0251 – 510 420.

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

vestigingen in Europa. Het familiebedrijf richt zich op diverse modaliteiten en is onder andere actief 

op het gebied van coil en losgestort transport, special transport, team-driving en special services, 

aircargo en warehousing. 

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

Wat breng je mee?
Wij zoeken voor deze afwisselende functie een stressbestendige collega die van aanpakken houdt 

en klantgericht handelen vanzelfsprekend vindt. Je kunt snel schakelen, stelt je flexibel op en 

denkt in oplossingen. Daarnaast kun je prima zelfstandig werken en heb je geen 9-tot-5 

mentaliteit. Verder beschik je over onderstaande harde criteria;

➢ Affiniteit met de transportsector;

➢ MBO werk- en denkniveau;

➢ Heftruck- en hijscertificaat is een pré;

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


