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Cor Verkolf bv is onderdeel van de Verkolf Groep. De Verkolf Groep is al meer dan 40 jaar leverancier van 
magazijn- en winkelinrichting voor industrie en retailketens vooral in de bouwmarkten sector. Met een 
volledig eigen productie is de Verkolf Groep de enige ‘Dutch made’ producent in de branche. Dit betekent 
dat wij snel kunnen schakelen en dus flexibel zijn naar onze klanten. Mede hierdoor zijn we uniek binnen 
Nederland en daar zijn wij ook trots op!  
 

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

chauffeur voor trekker met oplegger m/v 
(fulltime 40 uur per week, dagdienst) 

Standplaats is Raamsdonksveer 
 

Als chauffeur ben je een belangrijke schakel binnen ons bedrijf en zorg jij ervoor dat de bestellingen van 
onze klanten vanuit ons bedrijf in Raamsdonksveer netjes worden afgeleverd bij de klant op de afgesproken 
datum. Dit doe je samen met een team van collega’s.  
 
Wat vragen we van jou: 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) 

• Je bent in het bezit van groot rijbewijs CE met code 95 

• Je bent in het bezit van een heftruck- of reachtruck certificaat en je hebt ervaring met laden en 
lossen. 

• Je hebt een chauffeurspas en een VCA diploma 

• Zelfstandig en accuraat kunnen werken 

• Klant- en kwaliteitsgericht 

• Je bent flexibel inzetbaar 
 
Wat bieden wij? 
Je krijgt een veelzijdige en zelfstandige rol binnen een groeiende en ambitieuze organisatie. Wij zijn een 
platte organisatie en een gezond, stabiel familiebedrijf. Je start met een contract voor bepaalde tijd met 
intentie tot een vaste aanstelling. Wij bieden jou een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen 
inbreng en een goed salaris. 
 
Heb je interesse, stuur dan jouw motivatiebrief en C.V. naar Cor Verkolf bv, t.a.v. Anke van Strien via 
werk@corverkolf.nl  
 

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