
 

 

Crossborder Logistics is al decennia lang een groeiende onderneming. Sinds kort is het gevestigd in Zevenaar en 
beschikt het over een grote opslag (eventueel geconditioneerd) en overslag mogelijkheden van goederen. 
Crossborder Logistics rijdt voor nationale en internationale klanten verspreid over heel Europa. Daarnaast zijn ze 
gespecialiseerd in dagelijkse 24 uurs groupage ritten naar Tsjechië. Met goed onderhouden jong materieel en 
een gekwalificeerd personeelsbestand spelen ze dagelijks in op de behoeften van haar klanten. Hierbij staan 
persoonlijke betrokkenheid, op tijd afspraak nakomen en high-performance hoog in het vaandel. 

Voor dit mooie bedrijf zijn we op zoek naar een enthousiaste vakbekwame Trailerchauffeur Nationaal en 

Internationaal! 

Over de functie: 

Als trailerchauffeur binnenland ben je bij Crossborder Logistics één van de belangrijkste schakels in de relatie 

met de klant. Tijd is hierin een belangrijk onderwerp. Je dient de wagen zelf in te laden en er wordt van je 

verwacht dat je op tijd vertrekt. Het is van belang dat je helder en op tijd communiceert als er zich problemen 

voordoen waardoor je niet op tijd op plaats van bestemming kunt komen. Bij de merendeel van de klanten hoef je 

niet zelf te lossen. Je vervoert stukgoederen op pallets en daarnaast kun je ook ingezet worden voor het 

verrichten van koppelwerkzaamheden. De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en je rijdt in de 

dagdienst. De start en eindtijden kunnen uiteraard verschillen maar je bent wel elke avond thuis! 

Let op: Als je parttime wilt werken of af en toe een rit voor erbij zoekt, dan word je ook van harte uitgenodigd om 

te solliciteren op de functie! 

 

De ideale kandidaat: 

- Is in het bezit van CE rijbewijs en digitale bestuurderspas;  

- Heeft Code 95 compleet; 

- Is in het bezit van een ADR Basis certificaat (pre); 

- Kan een VOG overleggen: 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

- Neemt zijn verantwoordelijkheid en is zuinig op het materieel; 

- Is transparant, collegiaal en loyaal; 

- Woont binnen een straal van 25 kilometer van de standplaats in Zevenaar. 

 

Crossborder Logistics biedt: 

Een afwisselende functie bij een betrokken werkgever en het werken met goed materiaal. De 

arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform het cao Beroepsgoederenvervoer. 

 

Ben jij die loyale trailerchauffeur waar Crossborder Logistics naar op zoek is? Neem je graag verantwoording in je 

werk, beschik je over goede communicatieve vaardigheden en woon je in de buurt van Zevenaar? Dan is dit 

misschien wel jouw baan! Als je vragen hebt over deze vacature, dan mag je altijd contact opnemen met ons via 

0316-243444. Wil je direct solliciteren bij Crossborder Logistics? Stuur dan een mail naar 

info@crossborderlogistics.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld! 


