
Jouw functie

Van Leeuwen Sleufloze Technieken is op zoek naar meerdere CHAUFFEURS. Wil jij aan de slag bij een mooi bedrijf dat 
volop in ontwikkeling is? Kom dan bij ons werken als Tankchauffeur! 

CHAUFFEURS

WIJ ZOEKEN

Je gaat dagelijks op pad vanuit onze vestiging in  
Woerden naar onze projectlocaties door heel Nederland. 
Als Tankchauffeur ben je verantwoordelijk voor het transport 
van boorvloeistof van en naar de projectlocaties. Als Tank- 
chauffeur ben je bij Van Leeuwen Sleufloze Technieken niet 
alleen chauffeur, maar ondersteun je ook de boorploegen 
tijdens de werkzaamheden. Ook op ons depot zijn er aller-
hande taken te verrichten. Kortom: een afwisselende baan 
waarin je niet alleen op de vacuümwagen zit, maar waarin 
je een vast onderdeel bent van onze operatie in de gehele 
breedte. Geen dag is hetzelfde en je komt terecht in een 
prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s.

WIJ BIEDEN
Naast uitdagend werk en leuke collega`s bieden wij je ook:
• Een marktconform salaris en verlofregeling
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw-

CAO
• Een prettige werksfeer
• Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Nieuw materieel

WIJ VRAGEN
• Je bent in het bezit van rijbewijs CE aangevuld met code 95
• In het bezit van een VCA-diploma of bereid dit te halen
• Je hebt geen 9-5 mentaliteit
• Klantgericht
• Enkele jaren ervaring als chauffeur is een pre

LEERWERKPLEK
N.v.t. voor deze functie zoeken wij een ervaren nieuwe  
collega

REAGEREN
Ben je enthousiast over deze vacature? Stuur dan je CV  
inclusief motivatie naar vacature@vlst.com. Heb je meer  
vragen over de functie, neem dan contact met ons op (0348-
441499) en vraag naar Bobby van der Spek.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

DIRECT SOLLICITEREN

Ben jij op zoek naar een nieuwe UITDAGING? 
SOLLICITEER dan nu!
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