
 
 

CHAUFFEUR CE / MEDEWERKER VERHUUR – FULLTIME 

ook mogelijk om rijbewijs bij ons te halen 

 

Ben jij meer dan alleen vrachtwagenchauffeur? En lijkt jou het leuk om backstage op 
de meest uiteenlopende festivals en evenementenlocaties te komen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!  

Hoe ziet jouw dag eruit 
In het hoogseizoen van april t/m oktober ben jij voornamelijk onderweg om onze producten 
af te leveren en op te halen bij evenementen. Dit doe je met een containerwagen of 
bakwagen. Je maakt een praatje met de klant en legt uit hoe onze producten werken. Daarna 
ga je door naar de volgende klus. Op onze vestiging in Milsbeek zorg je er samen met de 
magazijnmedewerker voor dat de wagen wordt gelost en geladen en dat alles weer netjes in 
het magazijn terechtkomt.  

“Jullie werken toch veel in het weekend? Nee hoor, wij komen altijd voor en na het 
evenement. En ’s avonds ben je op tijd thuis. Maar als je overuren wil maken is dat zeker 
mogelijk.” 

In het laagseizoen houd jij je bezig met onderhoud van de producten. Samen met je collega’s 
zorg je er voor dat alles weer strak in de lak staat voor volgend seizoen. Natuurlijk zijn er dan 
ook nog ritjes tussendoor die gedaan moeten worden.  

Wat zoeken wij 
- Je houdt van afwisseling: rijden, laden/lossen, onderhoud 
- Je hebt Rijbewijs C/CE + code 95: of je wil dat bij ons halen 
- Je bent klantgericht: wij vinden onze service heel belangrijk 
- Je bent een echte aanpakker, want soms is dat stapje extra nodig 

Wat bieden wij 
- Een leuke baan waarin je de evenementenwereld goed leert kennen 
- Een gezellig informeel team  
- Een goed salaris 
- Ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van: 

o Koeltechniek 
o Taptechniek  

Wie zijn wij 
Wij zijn een specialist in de evenementenwereld. Al meer dan 50 jaar verhuren wij grote 
volumes meubilair, koelingen en tapmateriaal aan afnemers in heel Nederland. Dit doen we 
vanuit Milsbeek met een team van 10 personen. Inmiddels zit ook de derde generatie in het 
familiebedrijf en blijven we volop in ontwikkeling. En daarom zijn we opzoek naar jou! 

Iets voor jou? Stuur je cv naar rick.dehaas@dehaasverhuur.nl.  Bel voor vragen: 0485-516797 


