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Energiek. Gemotiveerd. Representatief.  Ben jij daarnaast iemand die gemakkelijk een 
paar dagen van huis weg kan zijn?  Top! Lees dan snel verder!  Wie weet ben jij de 

chauffeur waar Transport Heirwegh naar op zoek is! 
 

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een 

 

ZEECONTAINERCHAUFFEUR 
 

Hoe ziet je werkdag eruit? 

Als chauffeur CE verzorg jij het transport van zeecontainers. 

Het wagenpark bestaat uit gerenommeerde merken.  Als chauffeur, rijd jij een route vanuit het 

Antwerpse en Rotterdamse havengebied binnen België, Nederland, Duitsland en Noord-Frankrijk 

tot Strasbourg / Colmar.  De adressen waar jij gaat laden en lossen verschillen per dag en 

komen via de Transics Boordcomputer vanuit de planning bij jou binnen.  Het werk is zodanig 

flexibel, dat het iedere dag weer anders kan zijn. 

 

Wat kan je verwachten? 

Bij Transport Heirwegh kan jij een stabiel en gezond familiebedrijf verwachten. 

Het wagenpark is netjes en goed onderhouden en staat paraat om aan de slag te gaan. 

Het loon is conform de cao beroepsgoederenvervoer + extra legale voordelen. 

 

De ideale kandidaat 

• Is in het bezit van rijbewijs CE + code 95, digitale bestuurderskaart en bij voorkeur een 

ADR certificaat 

• Heeft minimaal twee jaar ervaring met het rijden van een trekker-oplegger combinatie 

• Herkent daarnaast zichzelf in de woorden energiek, gemotiveerd en representatief 

• Kan zich goed uitdrukken in het Nederlands of Frans of Engels 

 

Voor welk bedrijf kom je werken? 

Transport Heirwegh werd in 1973 opgericht door de Familie Heirwegh en in 1995 overgenomen 

door de huidige zaakvoerder Tom Claeys.  Van conventioneel transport is Heirwegh stilaan 

overgegaan naar het containertransport, wat op vandaag de hoofdactiviteit is. Het bedrijf heeft 

een aanzienlijke groei doorgemaakt en is uitgegroeid tot 39 vergunde voertuigen die ingezet 

worden voor nationaal en internationaal transport, gespecialiseerd in containertransport en doet 

aan opslag. 

 

Spreekt deze functie jou aan of wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact met ons 

op via onderstaand contactformulier. 
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