
 
 

 

SNEL Shared Logistics is een modern logistiek dienstverlener. Naast 

warehousing zijn wij vooral ook een transportbedrijf, gespecialiseerd in het 24-

uurs transport van gepalletiseerde goederen in de Benelux. In Woerden 

beschikken wij over een modern vrachtwagenpark van meer dan 325 

trekkende en getrokken eenheden. In ons magazijn staan vele tienduizenden 

pallets opgeslagen en vindt er tevens ’s avonds en ’s nachts een enorme 

cross dock operatie plaats. Onze klanten zijn Technische Unie, Bijenkorf, 

Blokker, Makro, ANWB, Intratuin, Intertoys, Groenrijk, Ranzijn, etc., etc.  

 

Voor onze nieuwe standplaats in Mijdrecht zoeken wij op korte 

termijn ervaren: 
 

Chauffeurs m/v 
trekker en/of bakwagen 

 

Met standplaats Mijdrecht zoekt SNEL voor een nieuwe opdrachtgever distributie chauffeurs 

voor de transporten van pallets en hangende kleding op rekken naar warenhuizen. Jouw 

trailer of bakwagen heeft een elektrische laadklep en je beschikt over een elektrische 

palletwagen. Behalve een prettige samenwerking met je collega’s bouw je ook een relatie 

op met onze klanten. Wij zien onze chauffeurs dan ook als onze ambassadeurs.  

 

 

Wij vragen : 

• Rijbewijs BCE. 

• CCV-b chauffeurs diploma of code 95 

• Flexibele en klantvriendelijke 

werkinstelling. 

• Bezit van Code95 uren  

 

Jouw Functie : 

• Je vervoert gepalletiseerde en 

hangende goederen  

• Er wordt op werkdagen maar ook in 

het weekend gereden.  

• Distributiewerkzaamheden van 

hoogwaardige producten. 

  

 

Wij bieden : 

• Een afwisselde functie in transport 

• Uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

• Een salaris conform de CAO voor het 

beroepsgoederenvervoer over de weg 

• Stipte en volledige salarisbetalingen 

• Een actieve personeelsvereniging en 

een ondernemingsraad 

• Keuze uit fulltime of parttime.  

• Personeelskorting op privé -

verzekeringen.  

 

 

 

Interesse in deze functie of heb je nog vragen bel dan naar Piet Verdoold ;  

Telefoon 0348-490154, stuur een E-mail piet.verdoold@snel.nl :  of schrijf een briefje naar  

G.SNEL BV, Blekerijlaan 12, 3447 GR Woerden. Bezoek onze website : www.snel.nl 
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