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Meeuwenoord Vervoer is de full-service transport partner van de Duin- en Bollenstreek met 3 

specialisaties, te weten het collectief vervoer van sierteelt producten (bloemen/bollen/planten), het 
autolaadkraantransport van bouwmaterialen, machines en hijswerk en het transport van afval, grondstoffen 
en bulkgoederen.  Meeuwenoord is ter versterking van haar team op zoek naar een: 
 

Chauffeur Portaalarm C/E 
Als chauffeur bezoek je met de portaalarm vrachtwagen onze klanten voornamelijk in de regio Holland 
Rijnland. Je haalt de containers op en transporteert deze naar onze verwerkingslocatie in 
Noordwijkerhout. Klein preventief onderhoud wordt uitgevoerd en de vrachtwagen wordt schoon 
gehouden. Je bent samen met je collega’s het gezicht van onze organisatie, je hebt veel klantcontact en 
het is dus belangrijk dat je een klantgerichte en vriendelijke instelling hebt. 
 

Chauffeur/machinist autolaadkraan 
 
Je voert werkzaamheden uit met genoemde autolaadkraan en bent zelf verantwoordelijk voor het laden, 
lossen, hijsen en zekeren van de goederen. De ideale kandidaat heeft ervaring met het werk en is in het 
bezit van CE rijbewijs/Code 95/ TCVT certificaat Machinist autolaadkraan.  
 

Vrachtautochauffeur sierteelt Nacht (zondag t/m donderdag) 
In deze functie haal je karren met bloemen en planten in de avond en nacht op bij de kweker en deze 
vervoer je naar de diverse veilingen van Flora Holland. De werkdag start aan het begin van de avond en 
eindigt in de nacht. Je bent in het bezit van een CE rijbewijs en code 95. 

 
Ga je bij Meeuwenoord aan de slag dan kom je te werken in een informele omgeving met een enthousiast 
en gemotiveerd team. Spreekt dit je aan dan zijn we op zoek naar jou! 
 

Interesse in een van deze functies? Reageer snel of bel voor meer informatie! 
Stuur een reactie met cv naar vacature@meeuwenoord.nl t.a.v. de heer B. Meeuwenoord 
Voor meer informatie over ons bedrijf, check onze website! 
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