
 

Chauffeur 
 

Bedrijfsprofiel 
 

Reyrink is een veelzijdige dienstverlenende - en projectorganisatie bestaande uit vier zelfstandige 
onderdelen met ieder zijn eigen specialiteit: Reyrink Aannemersbedrijf, Bouwstoffen, 

Dienstverlening en BioSoil. Door intensieve samenwerking van deze complementaire bedrijfspoten 
bieden wij totaaloplossingen op maat voor het Midden en Klein Bedrijf (M.K.B.), agrarische - en 

bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Onze unieke werkwijze resulteert in 
een hoge doordachte service waarbij we kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel 

hebben staan. 
In samenwerking met de afdeling planning voert de chauffeur zelfstandig zijn opdrachten uit.  Wij 
hebben een breed scala aan materieel, met leuke collega’s en een prettige werksfeer.    
 
Wij zoeken per direct een flexibele chauffeur met rijbewijs C(E) die op verschillende projecten van 
Reyrink voor de aan-/afvoer van diverse grondstoffen zal worden ingezet. 
 
Functie eisen: 

 Je bent in het bezit van rijbewijs C, CE geniet de voorkeur 

 Code 95  

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Ervaring met containertransport (kabel en/of ketting systeem) 

 Enige technische kennis 

 In het bezit van VCA basis of bereidheid dit op korte termijn te behalen 

 Flexibele werkinstelling, werktijden kunnen variëren 

 Zelfstandigheid 

 In het bezit van eigen vervoer 
 
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, je bent representatief, communicatief vaardig en hebt een flexibele 
instelling ten aanzien van werkuren en werkdagen. Daarnaast zijn een klantgerichte houding, een 
goede motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel belangrijk binnen de functie. 
 
Ons aanbod: 
We bieden je de kans om jezelf te ontwikkelen en deel uit te maken van een groeiende organisatie. 
Vrachtwagenchauffeur is een afwisselende baan waarin je een belangrijke schakel bent binnen de 
logistiek. Je ontvangt een prima salaris (op basis van de CAO beroepsgoederenvervoer). Bij ons 
gelden de gebruikelijke vakantiedagen (24 dagen) bij fulltime dienstverband en 3,5 ATV dagen. Er is 
de mogelijkheid om 4 dagen van 10 werkuren te werken, tevens is het mogelijk om parttime te 
werken. Je hebt de bereidheid om incidenteel op zaterdag te werken. 
We geven je de mogelijkheid in een mooi team vol collega’s die ook de beste willen zijn. 
 

Ben jij de teamspeler die wij zoeken?  
Richt dan uw uitgebreide sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). 

Ook kunt u bij voornoemde nadere informatie opvragen (013- 5169321/06-55347023). 
Voor een eerste indruk omtrent ons bedrijf wil ik u verwijzen naar onze website www.reyrink.nl 

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


