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PARTTIME CHAUFFEUR CE

• Je bent in bezit van een geldig rijbewijs CE met Code95.
• Je bent in bezit van een digitale bestuurderskaart.
• Je bent communicatief vaardig.
• Minimaal Nederlands en Engels sprekend. Duits, Frans en Spaans zijn 

een pré.
• Je hebt aantoonbare en uitgebreide ervaring met paarden. (Het liefst 

met paarden opgergroeid).
• Je hebt een keurig voorkomen, én je hebt waarden en normen in een 

hoog vaandel staan.
• Je bent gefocused op kwaliteit en veiligheid.
• Je bent in staat een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen (VOG).

WORLD HORSE TRANSPORT

Ben jij een ervaren vrachtwagenchauffeur met het CE-rijbewijs maar wil je 
niet meer 50 uur per week onderweg zijn? Dan is deze vacature iets voor jou.
Wij zijn op zoek naar een chauffeur die op oproepbasis 1-3 dagen aan de 
slag wil.
Ben jij de ideale kandidaat? Houd je van paarden, ben je ermee 
opgegroeid, houd je van afwisseling in een dynamisch bedrijf, heb je humor,
ben je sociaal in de omgang en voldoe je aan onderstaande?  

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

• Mooi parttime chauffeurswerk op oproepbasis.
• Salaris en toeslagen overeenkomstig de CAO Beroepsgoederenvervoer.
• 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag. (bij een fulltime dienstverband).
• Reiskostenvergoeding.
• Direct inzicht in je salaris en de planning met een speciaal ontwikkelde app.
• Een leuke werkomgeving met vrolijke en gemotiveerde collega’s.

World Horse transport is een nationaal en internationaal transportbedrijf 
voor paarden en groeit hard. Met meer dan 15 medewerkers wordt er hard 
gewerkt om alle paarden, op professionele en zorgzame wijze, fit en uitgerust
bij onze klanten te brengen. Onze organisatie bestaat uit professionele en 
gedreven medewerkers met kennis en passie voor paarden.

ONZE FUNCTIE EISEN:

WIJ BIEDEN JOU:

BEDRIJFSOMSCHRIJVING:

1.

Lees verder...
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WORLD HORSE TRANSPORT

2.

Is dit jouw chauffeursbaan? Solliciteer dan direct door middel van de button
op de vacaturepagina van onze website.

De missie van World Horse Transport BV is het duurzaam en met respect
vervoeren van ieder paard met inachtneming van de individuele eisen van
het paard en eigenaar.

ONZE MISSIE


