
 

 

Vanwege behalen pensioenleeftijd zijn wij op zoek naar een 

container chauffeur. Word jij onze nieuwe collega? 

Wil je graag plezier in je werk als vrachtwagenchauffeur, zoek je vrijheid in je functie en ben je in het 

bezit van rijbewijs C en CE, en een geldige code 95 en lijkt je fijn om Rietmolen als standplaats te 

hebben? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en klantvriendelijk: 

Container chauffeur / Kipper chauffeur Auto 

6x4 
De mogelijkheid om als allround-chauffeur veel verschillende werkzaamheden te verrichten. Denk 

daarbij aan het op-, afzetten en vervoeren van verschillende containers van 10 tot 40m3. Vervoeren 

van diverse grondstoffen en puin ten behoeve van verschillende eigen projecten of opdrachtgevers.  

Wat heb je nodig? 

-In bezit van rijbewijs C en CE   

-Eventuele ervaring in de grond-, weg- en waterbouw of de motivatie om door te groeien.  

-Flexibele instelling m.b.t. werkzaamheden  

-In bezit van VCA 

-Heeft probleemoplossend vermogen 

-Is accuraat en zelfstandig 

-Geen 8 tot 5 mentaliteit 

-Een goede fysieke conditie 

 
Wij bieden: 

- Afhankelijk van het opleidingsniveau en de werkervaring bieden wij een salaris in overeenstemming 
met de functie volgens cao beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele 
kranen 

- Een prettige werkomgeving in een gemotiveerd team 
- Modern materieel  
- Een uitdagende baan met volop ruimte tot persoonlijke ontwikkeling 

 
 

Bedrijf beschrijving 
 
Nienhuis Transport en Grondverzet BV is een familiebedrijf met korte en rechtstreekse 
communicatielijnen.  
Nienhuis staat regionaal bekend als een betrouwbare partner in het grondverzet en de 
transportwereld. We hebben ons gespecialiseerd in gww, sloopwerk, afvalbrengpunt, recycling, 
leveren en transport van zand, grind en boomschors etc, verhuur van containers, transport en 
grondverzetmachines. Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel en ons motto is, ‘afspraak is 
afspraak’. 

 



 

Interesse? 

Mocht u geïnteresseerd zijn stuur een sollicitatie brief of bel op werkdagen van 7.30 tot 17:30 uur 

0545-221262 

Nienhuis Grondverzet BV 

T.a.v. Dennis Nienhuis 

Flipsweg 13a 

7165 BL  RIETMOLEN 

lindanienhuis@nienhuisrietmolen.nl  
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