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Container Chauffeur 

KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener. We hebben een breed portfolio aan klanten 

en bieden een groot scala aan logistieke diensten aan. Deze diensten kun je onderverdelen onder drie 

hoofdactiviteiten, namelijk Freight Forwarding  (zeevracht, luchtvracht en Intermodaal), Warehousing 

en Douane. Tevens groeien we elk jaar sterk en om onze groeiambitie verder te realiseren, zijn we ter 

uitbreiding van ons team op zoek naar een Container Chauffeur. 

De vestiging in Rotterdam is gespecialiseerd in zeecontainervervoer vanaf Rotterdam en Antwerpen. 

KLG Europe verzorgt met een eigen wagenpark het vervoer voor een grote verscheidenheid aan 

klanten door de Benelux. 

 

Wat ga je doen? 

• Het vervoeren van zeecontainers. 

• Doorgaans vertrek je op maandagochtend en kom je elke dag weer thuis in Rotterdam. In 

overleg kan het zijn dat er overnachtingen bij zitten. 

 

Dit biedt KLG Europe 

• Een deskundig team, waarmee je samen het resultaat bereikt;  

• Werken bij een groeiende en kerngezonde logistieke dienstverlener waar normen en waarden 
al decennia lang een belangrijke rol spelen; 

• Goede arbeidsvoorwaarden op basis van een fulltime dienstverband; 

• Goede naleving van de cao en arbeidstijdenbesluit; 

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

• Aandacht en ruimte voor opleiding; 

• Een informele en goede werksfeer; 

• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit; 

• Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving; 
• Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: 

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

Jouw profiel 

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

• Je bent klantgericht, stressbestendig en zelfstandig; 

• Je bent flexibel en hebt een topografisch inzicht; 

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

klanten biedt. 
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KLG Europe 

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 

Rotterdam 

Interesse? 

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

sollicitaties@rotterdam.klgeurope.com.  

Voor vragen kun je contact opnemen met Etienne Copier, tel 06-22 79 88 53 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken  www.klgeurope.com 

of www.werkenbijklg.nl.  
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