
 

Vacature:   VRACHTWAGEN CHAUFFEUR CE (English below) 

Familiebedrijf Hogenhout Logis8ek uit Amstelveen, al sinds 1933 ac:ef in de logis:ek, groeit en komt graag in 
contact met kandidaten voor de func:e van CHAUFFEUR (rijbewijs CE). In deze func:e ben je verantwoordelijk 
voor het veilig vervoeren van zeecontainers. Standplaats: Amstelveen. 

Wat zoeken wij in jou? 

• in bezit van rijbewijs CE met geldige code 95 (of bezig deze te halen) en chauffeurskaart 

• ervaring als CE chauffeur, maar wij willen ook met jou in gesprek als je nog in opleiding bent 

• in bezit van een ADR cer:ficaat (chauffeur gevaarlijke stoffen), of interesse om dat te halen, is een pré 

• goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal 

• je bent betrouwbaar, verantwoordelijk, flexibel en proac:ef 

Wat biedt Hogenhout Logis8ek jou? 

• een direct dienstverband bij ons (niet via uitzendbureau), na gebleken geschiktheid vast contract mogelijk 

• een marktconform salaris op basis van de CAO Beroepsgoederenvervoer 

• flexibele werkdagen en -:jden (in overleg vast te stellen, ook part :me mogelijk) 

• rijden met modern materieel 

• opleidingsmogelijkheden (bijv doorgroei naar LZV chauffeur), o.a. via Sectorins:tuut Transport en Logis:ek 

• leuke collega’s en een fijne, informele werkomgeving 

• vakan:edagen, pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden conform de CAO Beroepsgoederenvervoer 

Zie jij jezelf terug in bovenstaande vacature? Solliciteer dan direct! Of bel ons als je meer wil weten. 



 

Vacancy:   TRUCK DRIVER / CHAUFFEUR CE 

Hogenhout Logis8ek, a family business located in Amstelveen and ac:ve in logis:cs since 1933, is growing and 
looking for candidates for the func:on of DRIVER/CHAUFFEUR (CE license). In this posi:on you will be 
responsible for the safe transport of sea containers. Loca:on: Amstelveen. 

Who are we looking for? The right person 

• is in possession of driving license CE with a valid code 95 (or training for this) and chauffeur card 

• has experience as chauffeur, but we are also interested in you if you are s:ll in training 

• preferably in possession of ADR cer:ficate (chauffeur dangerous goods), or willing to obtain this 

• has a good command of the Dutch and/or English language 

• is reliable, responsible, flexible and proac:ve 

What can Hogenhout Logis8ek offer you? 

• direct employment with us (not through an agency), permanent contract possible a[er proven suitability 

• a compe::ve salary based on the ‘CAO Beroepsgoederenvervoer’ (Collec:ve Labour Agreement for 
Professional Goods Transport) 

• flexible working days and :mes (to be determined in consulta:on, part :me also possible) 

• driving modern trucks 

• training opportuni:es (grow into LHV driver), a.o. via ‘Sectorins:tuut Transport en Logis:ek’  

• nice colleagues and a pleasant, informal working environment 

• holidays, pension and other working condi:ons according to the ‘CAO Beroepsgoederenvervoer’  

Do you recognise yourself in this vacancy? Than please apply now! Or give us a call in case of ques8ons. 


