
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij nieuwe chauffeurs!  
 
Zoek jij een baan als C / CE-chauffeur bij een sterk groeiend familiebedrijf met de mogelijkheid op een vast 
contract en leuke collega’s? Solliciteer dan bij Houtman Logistiek. Wij zoeken chauffeurs voor de regio Boskoop 
waarin er veel afwisseling plaatsvind tussen regionale ritten en langere afstandsritten binnen Nederland. 
 
- Vrachtwagen chauffeur C / CE - Parttime ± 24 uur 
- Vrachtwagen chauffeur C / CE - Fulltime  
 
Bedrijfsomschrijving  
Houtman Logistiek is een sterk groeiend transportbedrijf met de focus op het sierteelttransport in de regio 
Greenport Boskoop. Wij werken vanuit de visie om het transport efficiënter, goedkoper, beter en 
betrouwbaarder te maken. Samen met jou als chauffeur willen we hier verder aan bouwen en deze belangrijke 
waarden ook uitstralen. Bij het nastreven van onze visie is ICT een belangrijke factor. De afgelopen jaren 
hebben wij flink ingezet op de ICT-ontwikkeling om   
 
ICT-ontwikkeling is één van de belangrijkste onderdelen binnen ons bedrijf om de belangrijke waarden te 
kunnen behalen en voor de chauffeur het zo makkelijk mogelijk maken. Geen administratieve rompslomp, 
maar een goed georganiseerde en gedigitaliseerde planning en administratie, zodat jij als chauffeur gewoon 
chauffeur kan zijn. Behalve het fysieke transport zijn wij ook dienstverlener op het gebied van logistiek in de 
vorm van op- en overslag voor de sierteeltsector.  
 
Functieomschrijving  
Je werkzaamheden als chauffeur zullen vooral plaatsvinden in de regio Boskoop/Hazerswoude. Je moet goed 
zelfstandig kunnen werken en sociaal in de omgang zijn bij klanten. Afhankelijk van het rooster en 
personeelsbezetting rij je op een trekker-oplegger combinatie of op een bakwagen. Iedere dag zal er worden 
geëindigd op de standplaats. Je vaste werkdagen zijn op maandag, dinsdag en woensdag (heeft alleen 
betrekking op de functie ‘Vrachtwagenchauffeur C / CE - Parttime ±24 uur’). Het kan wel eens voorkomen dat 
er op andere dagen moet worden bijgesprongen en er op zaterdag gewerkt moet worden. Echter beperken we 
dit zoveel mogelijk en gaat alleen in onderling goed overleg. Wij hebben ons werk zo ingericht dat er nauwelijks 
fysiek sjouw- en tilwerk hoeft plaats te vinden.  
 
Wat wij vragen 
- Je bent woonachtig in de regio Boskoop en je hebt eigen vervoer voor woon-werkverkeer  
- Je bent in het bezit van een geldig C / CE-rijbewijs met Code 95 en bestuurderskaart (mogelijkheid tot 
nascholing Code 95 via Houtman Logistiek)  
- Bij voorkeur minimaal 1 jaar rijervaring met een trailer  
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en bent communicatief sociaal vaardig  
- Je bent in staat bijkomende administratieve handelingen via onze systemen uit te voeren.  
- Je kunt zowel zelfstandig op de vrachtwagen als in teamverband bij de logistieke afhandeling in de loods 
werken  
- Flexibele instelling  
 
Wat wij bieden  
- Salaris conform CAO beroepsgoederenvervoer  
- Afwisselend werk in collegiale sfeer bij een sterk groeiend familiebedrijf  
- Mogelijkheid tot een vast contract  
- Mogelijkheid tot nascholing Code 95  
- Mogelijkheid om via Houtman Logistiek je C en/of CE rijbewijs te halen  
 
Meer informatie en solliciteren  
Voor meer inhoudelijke informatie over de sollicitatie kun je contact opnemen met Jeffrey Houtman via 0172 
46 20 21. Wil je solliciteren? Stuur dan je CV en motivatiebrief per e-mail naar jeffrey@houtmanlogistiek.nl 


