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VACATURE: chauffeur / machinist  
 

Schuurmans Afbouwsystemen BV uit Vught is een toonaangevend, landelijk opererend, 

afbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren en aanbrengen van Metal Stud wanden- en 

plafonds alsmede tegelwerk. Daarbij richt Schuurmans Afbouwsystemen BV zich op 

utiliteitsbouw, woningbouw en renovatieprojecten van zakelijke opdrachtgevers. Schuurmans 

Afbouwsystemen BV beschikt over een speciaal voor gipsplaten transport ontwikkelde vrachtauto 

combinatie met opgebouwde autolaadkraan.  

 

Functieomschrijving 
 
Als chauffeur / machinist heb je geruime tijd ervaring opgedaan met kraanwerkzaamheden op 
met name  bouwplaatsen. Je werkt samen met voormannen / uitvoerders van Schuurmans 
Afbouwsystemen BV en geeft leiding aan vaste transporthulpen. Daarnaast spreek je de taal van 
de bouw, ben je flexibel en denk je in oplossingen. Dat alles met in achtneming van veilige 
werkomstandigheden. 
 
 
Functie-eisen 
 

• Je beheerst de Nederlandse taal en communiceert makkelijk 

• Je bent in het bezit van een VCA-VOL diploma 

• Je bent in het bezit van rijbewijs BCE 

• Je bent in het bezit van een TCVT certificaat 

• Je bent in het bezit van een chauffeursdiploma en je voldoet aan de voorwaarden van 
code 95 

• Je bent oplossingsgericht, zelfstandig, flexibel, gedreven en positief ingesteld  
 

 
Arbeidsvoorwaarden 
 

• CAO Hibin (handel in bouwmaterialen) is van toepassing 

• 25 vakantiedagen en 12 roostervrije dagen conform CAO 

• Bedrijfskleding 
 

 
 
Voel je je aangesproken? 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Hein Bergman via jhb@schuurmansas.nl 
of 073-6567436 Uiteraard is er op www.schuurmans.nl ook meer informatie te vinden! 
 

https://www.continu.nl/vacatures/bouwkunde/werkvoorbereider-afbouw-149217/#functieomschrijving
https://www.continu.nl/vacatures/bouwkunde/werkvoorbereider-afbouw-149217/#functie-eisen
https://www.continu.nl/vacatures/bouwkunde/werkvoorbereider-afbouw-149217/#arbeidsvoorwaarden
mailto:jhb@schuurmansas.nl
http://www.schuurmans.nl/

