
 

Meeuwenoord groeit en is constant op zoek naar gedreven collega's die deze groei mede vorm kunnen 
geven. Met drie specialisaties in transport, te weten Bouwmaterialen & Machines, Recycling & Containers 
alsmede Sierteelt & Agrarisch, zijn we steeds meer zichtbaar met altijd het juiste materiaal voor het werk. 
Deze groei realiseren wij met onze medewerkers, lokale partners en opdrachtgevers uit de ruime Duin- en 
Bollenstreek. Een samenwerking om trots op te zijn. Wil je hier ook deel van uit maken? Solliciteer op een 
van onderstaande functies. Wij maken graag kennis met je! 
 

Avond/nacht vrachtautochauffeur sierteelt 
Zondagavond t/m Donderdagavond 
In deze functie verzorg je het vervoer van bloemen en planten naar de diverse veilingen van Flora 
Holland. Je bent in het bezit van een C of CE rijbewijs en code 95 en je hebt enige ervaring met 
geconditioneerd en/of collectief sierteelt vervoer. 
 

Vrachtauto Chauffeur haakarm 
In deze functie ga je met een haakarm (combi) op pad om bij klanten o.a. perscontainers en 
afzetcontainers om te wisselen. Verder betreft het de afvoer van grondstoffen en bulkgoederen naar 
diverse eindverwerkers in het land. Het klantenbestand is zeer divers. Je werkt in een klein team met 
korte lijnen en een persoonlijke benadering. Je bent bij voorkeur in het bezit van een C-CE rijbewijs en 
code 95 en je hebt enige relevante werkervaring. 
 

Bedrijfsautomonteur 
In deze functie ontdek je pas echt de veelzijdigheid van het bedrijf en verricht je in een klein team van 3 
collega’s onderhoud aan vrachtauto’s, autolaadkranen, grondverzetmachines, koelingen, laadkleppen, 
getrokken materiaal, etc. Je bent vaardig in constructiewerk en techniek. 
 

Meeuwenoord biedt goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Als je bij ons aan de slag gaat 
kom je terecht in een team van enthousiaste medewerkers met passie voor het vak. 
 

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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