
 
 

 
 Voor STEF Bodegraven zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Avond/nachtchauffeur CE  
(Dagen en uren in overleg te bepalen) 

Werk jij als chauffeur graag in de avond en de nacht? Hou je van een grote mate van vrijheid en de 

ruimte om zelf te bepalen hoeveel en welke dagen je werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Wat ga je doen? 

Het gaat om distributiewerk of pendelritten tussen de vestigingen. Bij onze klanten lever je de 

producten op pallets of in rolcontainers af. Het verschilt per klant of je dit zelf doet of dat dit voor je 

gedaan wordt. Het kan ook verschillen of het lossen aan het dok gebeurt of van de klep van de 

wagen. In je werk heb je veel contact met de klanten en daar zal je ook veel over de vloer komen. 

Je werkdag begint tussen 16:00 en 20:00 uur. Per dag ben je ongeveer 8 tot 10 uur aan het werk. In 

overleg kan worden bepaald hoeveel en welke dagen je werkt. Wel zal je worden gevraagd om 

eenmaal in de ongeveer 7 – 8 weken in het weekend te rijden. 

Wat breng jij mee? 

• Je beschikt over een CE-rijbewijs met code 95 en bestuurderskaart; 

• Je beschikt over minimaal vmbo of mavo werk- en denkniveau; 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Je bent iemand die goed en flexibel kan schakelen; 

• Je bent accuraat in je werk en werkt gestructureerd; 

• Je voelt je thuis in een dynamische omgeving waarbij mensen elkaar willen helpen en de 

lijntjes binnen de organisatie kort zijn. 

Wat kun je verwachten bij STEF? 

• Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en verantwoordelijkheid; 

• Een leuk en gezellig team waarbij je de ruimte krijgt om je werk naar eigen inzicht in te 

delen;  

• Je wordt ingewerkt en begeleid door een mentorchauffeur; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van de TLN CAO beroepsgoederenvervoer; 

afhankelijk van ervaring ligt je uurloon tussen de €13,94 en €17,64. Daarnaast krijg je nog 19 

procent toeslag voor het werken in de nacht; 

• Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie en eigen ontwikkeling; 

• Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s; 

• De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes; 

• Werken bij een groeiende, dynamische, internationale logistieke dienstverlener. 

Over STEF 

STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8 

Europese landen. In Nederland hebben we vier vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en  

 



 
 

hebben we een geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke 

transportnetwerk vervoeren we gekoelde, diepgevroren of ongekoelde voedingsmiddelen door heel 

Europa, volledig volgens alle veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu: via ons ‘Moving 

Green’ programma dragen we ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot 

en koolstofarm energiegebruik. We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde 

Supply Chain. Zo werken we efficiënt en met de hoogste kwaliteit. En dat leidt tot super tevreden 

klanten! 

 

Tijd voor actie! 

Heb je interesse? Solliciteer dan meteen door je CV met motivatie te e-mailen 

naar stef_nederland_HR@stef.com. Ook voor vragen kun je op dit e-mailadres terecht. 
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