
 

 

 
 
 
 
 
 

VACATURE DISTRIBUTIECHAUFFEUR 
 
 
Wim Claes Snel-Transporten is een familiebedrijf opgericht in 1994. De afgelopen 
jaren groeiden we sterk en ook de komende periode staan er heel wat uitdagende 
opdrachten op de planning. Daarom zijn we op zoek naar gedreven chauffeurs om 
ons team te versterken. 
 
 
Ben jij dus op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische onderneming en 
met toffe collega's? Lees dan snel verder! 
 
 
2 DISTRIBUTIECHAUFFEURS C + 1 DISTRIBUTIECHAUFFEURS CE 
 
 
Jouw profiel: 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs C en/of CE 
• Ervaring is zeker een pluspunt 
• Je spreekt perfect Nederlands. Praat je ook een mondje Frans? Dan is dit een 

extra pluspunt 
• Je bent vriendelijk en klantgericht & hebt een positieve en flexibele mindset 
• Je woont in de regio Diepenbeek 

 
Ons aanbod 

• Vaste job met een correcte verloning 
• Je komt terecht in een dynamisch team van een groeiende familiebedrijf 
• Mooi verzorgd én nieuw wagenpark met allemaal euro 6-motoren 
• Een correcte en haalbare werkplanning met respect voor rij- en rusttijden 
• Begeleiding door een ervaren peterchauffeurs 

 
 
 

 

 
Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand die in aanmerking komt? 
→ Stuur dan snel een mailtje naar info@wimclaes.be of bel tussen 
8u30 en 17u naar 0485 27 51 59. 



 

 

 
 
 
 
 
 

VACATURE DISTRIBUTIECHAUFFEUR 
 
 
Wim Claes Snel-Transporten is een familiebedrijf opgericht in 1994. De afgelopen 
jaren groeiden we sterk en ook de komende periode staan er heel wat uitdagende 
opdrachten op de planning. Daarom zijn we op zoek naar gedreven chauffeurs om 
ons team te versterken. 
 
Ben jij dus op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische onderneming en 
met toffe collega's? Lees dan snel verder! 
 
 
CHAUFFEURS OP OPROEPBASIS – als bijverdienste / ook voor 
gepensioneerden 
 
 
Jouw profiel: 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs C en CE 
• Ervaring is zeker een pluspunt 
• Je spreekt perfect Nederlands. Praat je ook een mondje Frans? Dan is dit een 

extra pluspunt 
• Je bent vriendelijk en klantgericht & hebt een positieve en flexibele mindset 
• Je woont in de regio Diepenbeek 

 
Ons aanbod 

• Mooie verloning per opdracht 
• Je komt terecht in een dynamisch team van een groeiende familiebedrijf 
• Mooi verzorgd én nieuw wagenpark met allemaal euro 6-motoren 
• Een correcte en haalbare werkplanning met respect voor rij- en rusttijden 
• Begeleiding door een ervaren peterchauffeurs 

 

 

 
Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand die in aanmerking komt? 
→ Stuur dan snel een mailtje naar info@wimclaes.be of bel tussen 
8u30 en 17u naar 0485 27 51 59. 
 


