
Chauffeur C of CE 
Hoe ziet je werkdag eruit?
Vanuit de vestiging in Bergen op Zoom zal je verantwoordelijk zijn 
voor het transport van keukens voor De Keuken Groep (DKG). Als 
chauffeur lever je keukens aan zakelijke – en particuliere klanten. Zo 
lever je keukens aan showrooms en bouwprojecten, maar ook bij 
mensen thuis. Je bent verantwoordelijk voor het lossen, maar hier 
krijg je over het algemeen wel hulp bij. Jouw werkdag begint in de 
ochtend tussen 05:00 en 07:00 uur en eindigt over het algemeen 
op tijd om thuis nog aan te kunnen schuiven voor het avondeten. 
De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, zaterdagritten 
komen maar incidenteel voor.

Wat kan je verwachten?
T.D.S B.V. biedt je een leuke nieuwe uitdaging, waarbij je de 
mogelijkheid krijgt om mee te groeien met een nieuwe succesvolle 
organisatie. Je komt te werken bij een werkgever die oog heeft 
voor haar medewerkers en daar ook in wil investeren. Zo krijgen 
alle medewerkers een verhuiscursus aangeboden. Er zijn volop 
opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Verder is het goed om te 
weten dat jou een eerlijk salaris wordt aangeboden conform cao 
Beroepsgoederenvervoer. 

De ideale kandidaat
• Ben jij in het bezit van rijbewijs C of  CE en een geldig code 95?
• Heb jij een VCA certificaat?
• Kun je een V.O.G overleggen of aanvragen?
•  Woon jij binnen een straal van 20 km van de standplaats Bergen 

op Zoom?

Voor welk bedrijf kom je te werken?
T.D.S. B.V. in Bergen op Zoom is een samenwerking van Holwerda 
Logistics / Brakenhoff Transport en P.A.van Rooyen.
T.D.S. B.V. is o.a. actief is in de 2-mans meubellogistiek.   

Reageren?
Ben jij geïnteresseerd in de functie van chauffeur CE bij Holwerda 
Logistics / T.D.S. b.v.? Dan kun je reageren door een email te sturen 
naar  jaapvandenhoven@topdeliveryservices.nl

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld!


