
SLOOPWERKEN    ASBESTSANERING    KOPPENSNELLEN    BOREN & ZAGEN    BODEMSANERING

POSTBUS 16   l   2400 AA ALPHEN A/D RIJN   l   TELEFOON (0172) 49 57 70   l   INFO@VLASMAN.NL   l   WWW.VLASMAN.NL

FUNDAMENT VOOR VERNIEUWING

Vlasman
Betonbewerkings- en 
Slooptechnieken b.v.

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. uit Alphen aan den Rijn is een 
totaalsloopbedrijf die vele mogelijkheden kent. Sloopwerken, Koppensnellen, 
Asbestsanering, Boren & Zagen en Bodemsanering; wij bieden het totaalpakket waarbij 
perfectionisme het uitgangspunt is. Onze expertise uit zich in het afstemmen van alle 
mogelijkheden op de wensen en behoeften van onze klanten. 

In verband met de verdere ontwikkeling en groei van onze afdeling Transport is er ruimte voor uitbreiding van ons  
team met een:

Chauffeur

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse transportwerkzaamheden in heel Nederland. Je 
verricht zelfstandig transportwerkzaamheden conform de planning en/of de door de manager verstrekte instructies.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:
•  het uitvoeren van transporten (grond-, en sloopafval, materieel, etc.);
•  het visueel controleren van de te transporteren goederen;
•  het laden en lossen van vrachten;
•  het afhandelen van vrachtdocumenten;
•  het opheffen van kleine storingen en het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan de vrachtauto’s;
•  het verlenen van hand- en spandiensten, indien geen transportwerkzaamheden plaatsvinden;
•  het bijhouden van een sluitende administratie van uitgevoerde werkzaamheden (via geleidebiljet, etc.);
•  zorgen voor tijdige terugkoppeling naar de manager met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden;
•   het naleven van de opgestelde werkvoorschriften en/of door de opdrachtgever of afvalverwerker opgestelde regels 

met betrekking tot de uitvoering van het werk.

FUNCTIE-EISEN

•  rijbewijs B/C/CE
•  code 95;
•  minimaal 2 jaar ervaring als chauffeur;
•  certificaat basisveiligheid;

BEN JE ENTHOUSIAST?

Stuur je sollicitatie met CV per e-mail naar vacatures@vlasman.nl 
of naar Postbus 16, 2400 AA Alphen aan den Rijn, ter attentie van afdeling Personeelszaken.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ONS AANBOD

•  een zeer veelzijdige en uitdagende functie;
•   goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO 

voor de bouwnijverheid;
•  een aanstelling met uitzicht op een vast contract.


