
 
 
Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-, lucht- , 
zeevracht en  logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende internationale 
bedrijven uit verschillende sectoren. Met 170 enthousiaste en ervaren medewerkers, een duidelijke 
visie en strategie & een sterke focus op klanten en oplossingen slagen we erin te groeien en onze 
dienstverlening verder af te stemmen op de wensen van onze klanten. Meer info vind je op onze 
website www.hamann.be. 

Momenteel zijn we op zoek naar een  (m/v): 

Chauffeur C 
(distributie België, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland) 

 
 
Functie 

 
 Als chauffeur ben je een ambassadeur van onze organisatie en sta je in voor de distributie 

van goederen over België, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland.  
Hierbij los en laad je palletgoederen met een transpalet (elektrische bediening);  
 

 Je geeft opvolg- en activiteitengegevens door via een boordcomputer; je meldt afwijkingen 
aan onze collega transportplanner en samen zoeken jullie naar oplossingen om de afhaling 
en levering van de geplande goederen zo goed mogelijk uit te voeren; 
 

 Je werkt van maandag tot vrijdag in dagdienst, maar bent als chauffeur flexibel ingesteld.   

 
Profiel  
 

 Je bezit een rijbewijs C en bij voorkeur ook een attest ADR colli. Bereidheid tot bijscholing 
(bijvoorbeeld voor ADR met code 95) wordt sterk geapprecieerd;  

 Als ervaren distributiechauffeur heb je oog voor veiligheid, je hebt een proactieve en 
defensieve rijstijl die jou helpt om schades te voorkomen;  

 Je houdt van sociale contacten (contactvaardig), ook met collega’s en je bent 
stressbestendig; 

 Je draagt zorg voor jouw vrachtwagen en materiaal als een goede huisvader en toont hierbij 
ook de nodige verantwoordelijkheidszin; 

 Je woont bij voorkeur in de ruime regio van Wetteren.   
 
 
 
Aanbod  
 
Hamann International Logistics biedt een cruciale functie in een dynamisch en sterk groeiend logistiek 
bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt het vertrouwen om deze functie zelfstandig op te nemen. Je 
kan rekenen op een marktconform salarispakket met extra legale voordelen. Tenslotte word je 
professioneel ondersteund door collega’s en rijd je met een recente en comfortabele vrachtwagen.   
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute troef! 
  
 

http://www.hamann.be/


 
 
 
Solliciteren 

Hamann International Logistics nv 
T.a.v. Katrien Librecht 
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3 
B - 9230 Wetteren 
 
E-mail: k.librecht@hamann.be 


