
 

 

 
Vacature 

Ervaren Schipholchauffeur CE 
 
Heb jij het CE rijbewijs en ken je Schiphol als je broekzak? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

IWS is op zoek naar enthousiaste en klantvriendelijke chauffeurs. 

   

Wat vragen wij van jou? 
Als chauffeur binnen IWS ben jij het visitekaartje van ons bedrijf en ben je verantwoordelijk voor de 
lading en het op juiste wijze verwerken van de documentatie. Je beschikt over een klantgerichte en 
dienstverlenende houding, bent zelfstandig, denkt in oplossingen en haalt vooral plezier uit je werk!  
 
Als chauffeur bij IWS is het van belang dat je goed in het team past en beschikt over de juiste 
papieren. Daarom vragen wij het volgende: 

 MBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt kennis van de Nederlandse en Engelse taal; 

 Rijbewijs CE; 

 Geldige code 95 en bestuurderskaart; 

 Geldig ADR-certificaat is een pré; 

 Je kan overweg met een boordcomputer; 

 Gemotiveerde en punctuele instelling. 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een prettige, uitdagende en informele werksfeer binnen een dynamisch en sterk groeiende 
organisatie. De werkzaamheden die je uitvoert vinden plaats op de dag/nacht en in het weekend. Bij 
deze functie hoort natuurlijk een bijpassend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens 
cao beroepsgoederenvervoer 
Daarnaast bieden wij: 

 Een baan met uitzicht op een vaste aanstelling; 

 Fulltime, parttime en oproep mogelijkheden; 

 Een goede pensioenvoorziening; 

 Opleidingsmogelijkheden; 

 Bedrijfskleding, altijd goed gekleed naar je werk; 

 Een prettige werksfeer en leuke collega's! 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Independent World Services bv gevestigd in Rozenburg-Schiphol. Wij zijn een jong, gezond 
transportbedrijf met een warehouse van 7000 m3 en een modern wagenpark. Wij werken 
voornamelijk in de luchtvracht en in de distributie van bouwmaterialen. 
 

 

Ben je enthousiast geworden van deze uitdagende functie als CE chauffeur binnen Independent 

World Services? Stuur dan jouw motivatie en CV naar: hr@iws-schiphol.nl en wie weet ben jij 

binnenkort onze nieuwe collega! 
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