
 

 

 
Vacature 

Rangeerder / CE chauffeur  
 

Ben jij een gemotiveerde en ervaren CE chauffeur en lijkt het je leuk om dagelijks een rit te rijden en 

vervolgens als rangeerder verder te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

 

Wat vragen wij van jou? 
Je begint je dienst met een rit naar Deventer waar je gaat lossen en laden. Terug bij IWS ga je verder 
als rangeerder en zorg jij ervoor dat het laad en losproces goed verloopt. Je gaat de vrachtwagens 
aan- en afdokken en zorgt ervoor dat de vrachtwagens goed verplaatst en geparkeerd worden. 
Ook ben je bezig met het laden en lossen van de vrachtwagens door middel van een elektrische 
pompwagen. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces zodat jouw collega’s snel en op de juiste 
wijze de goederen kunnen lossen bij de opdrachtgevers. Je werkt van maandag tot en met vrijdag 
van ongeveer 19:00 tot 04:00 uur  
 
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; 

 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 veelal overdag plaats en in de weekenden ben 
je lekker vrij. 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 en parttime 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 rangeerder / 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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