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Internationaal chauffeur 

Ben jij op zoek naar vrijheid, afwisseling en een uitdagende job? Als internationaal 

chauffeur bij KLG Europe Eersel is geen dag hetzelfde! Vanuit Eersel verzorgen wij 

voornamelijk groupage transport van en naar Frankrijk. Zie jij die ritten richting het 

zuiden wel zitten? Bon voyage! 

Wat ga je doen? 

Als internationaal chauffeur bij KLG Europe Eersel rijd je voornamelijk van en naar 

Frankrijk. Een aantal los- en laadadressen per rit horen tot de normale 

werkzaamheden. Transport vindt plaats met zeer modern materieel, waarbij we 

zowel tautliners als kastentrailers gebruiken. Doorgaans vertrek je op 

zondagavond (of in de vroege uurtjes op maandagochtend) en kom je vrijdagavond 

(of eventueel zaterdagochtend) weer terug “thuis” in Eersel.  

 

Dit biedt KLG Europe 

• Goede arbeidsvoorwaarden, met een mooi salaris op basis van een fulltime 

dienstverband; 

• Goede naleving van de cao en arbeidstijdenbesluit;  

• Begeleidingsperiode; 

• Een deskundig team, waarmee je samen het resultaat bereikt en met plezier 

kunt terugkijken op je werkdag en je afgeronde planning; 

• Werken bij een groeiende en kerngezonde logistieke dienstverlener waar 

normen en waarden al decennia lang een belangrijke rol spelen; 

• Werken in een laagdrempelige organisatie waar de lijntjes kort zijn; 

• Aandacht en ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en 

doorgroeimogelijkheden; 

• Een informele en goede werksfeer; 

• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit; 

• Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving; 

• Leuke activiteiten en uitjes; 

• Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: Werken bij KLG Europe. 

 

Jouw profiel 

• Je beschikt over een geldig rijbewijs C+E met code 95 en bestuurderskaart; 

• Je hebt een ADR-certificaat basis; 

• Je bent klantgericht, stressbestendig en zelfstandig; 

• Je bent flexibel in werktijden en hebt een topografisch inzicht; 

• Je draagt als chauffeur bij aan de kwaliteit van service die KLG Europe haar 

klanten biedt.  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S6FumL3_UD4&t=3s
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Waarom KLG? 

KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener die de kwaliteiten van 

een multinational met de cultuur van een familiebedrijf heeft weten te 

combineren. Onze mensen zijn de belangrijkste factor. Zij vormen de basis van 

ons bedrijf en ons succes. KLG Europe staat voor Borderless Logistics en we 

bieden onze mensen naast grenzeloze mogelijkheden ook een stabiele 

thuishaven. We investeren dan ook graag in de groei en ontwikkeling van onze 

medewerkers.  

Locatie 

Eersel 

Interesse? 

Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te 

mailen naar sollicitaties@eersel.klgeurope.com.   

Voor vragen kun je contact opnemen met Kizzy vande Gaer, tel. 0497-584454 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken  

www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.  
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