
A a n n e m e r s -   e n   t r a n s p o r t b e d r i j f 

 

 

 

S i n t   J a n s k l o o s t e r  

 

Is in verband met uitbreiding op zoek naar een: 

Kipperchauffeur  

Binnen ons bedrijf is er ruimte voor een enthousiaste kipperchauffeur. Als chauffeur ben jij representatief, 

communicatief vaardig en servicegericht; jij bent het visitekaartje van ons bedrijf. Ben jij dit of ken je zo 

iemand, reageer dan op deze vacature, of wijs iemand die je kent en geschikt vind op deze vacature. Wij 

kunnen een tijdelijk contract aanbieden met uitzicht op een vaste baan!  

Functie-eisen  

• Je bent in bezit van rijbewijs C (CE is een pré), code 95 en VCA 
• Flexibiliteit in werktijden en werkzaamheden. Geen 7 tot 4 mentaliteit 
• Je bent klantgericht, hebt verantwoordelijkheidsgevoel, en een commerciële instelling 
• Bereid om zich te ontwikkelen tot een allround medewerker 

Ervaring met kippertransport is niet vereist. Een goede inzet en motivatie vinden wij belangrijker! 

Wij zijn bereid in jou te investeren als jij dat ook bent.  

Jac. de Olde BV 

Is een Transport- en Aannemersbedrijf Grond- weg- en Waterbouw in Sint Jansklooster. Ons bedrijf voert 
infrastructurele werken uit in de gemeente Steenwijkerland en omliggende gemeenten. Daarnaast worden  
onze vrachtauto’s en grondverzetmaterieel verhuurd aan collega-aannemers. Ons werkgebied is de bovenste 
helft van het land. 

Wat hebben wij te bieden: 

• Werken aan een groeiende organisatie 
• Een enthousiast team 
• Passend salaris  
• Een fulltime functie met uitzicht op een vast contract 

 

Geïnteresseerd in deze vacature? Dan nodigen we je uit om te reageren door je sollicitatie met cv te sturen 

naar jacob@jacdeolde.nl  

Aannemers- en Transportbedrijf Jac. de Olde BV, 

 

Kadoelen 24a Sint Jansklooster |  www.jacdeolde.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs! 


