
  

DE UITDAGING: 
Je laadt en lost de bouwmaterialen door middel van de kraan. Je werkt meestal op 
werven van particulieren, soms op werven voor bedrijven. Je rijdt in de regio West-
Vlaanderen. 
 

WIE WE ZOEKEN: 
 Je beschikt over een rijbewijs C. 
 Je hebt minimum 5 jaar ervaring als chauffeur + kraan. 
 Je kunt zelfstandig werken. 
 Je hebt een goede kennis van het wegennet. 
 Je kent en respecteert de verkeersreglementering en de wettelijke rij- en 

rusttijden. 
 

WIJ BIEDEN 
 Een lange en mooie carrière bij Groep Verhelst 
 Een modern aantrekkelijk wagenpark. 
 Een hecht team die voor elkaar in de bres springt 
 Ruimte om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheidszin te tonen 

Chauffeur kleine vrachtwagen bouw 

(4asser) + kraan (14m) (m/v) 

    Regio Kortrijk 

 
 

Contacteer Kirsten Bens op 059 25 50 84  
of mail naar jobs@werkenbijverhelst.be 
Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg 

 



  
    

In de snel evoluerende wereld van de logistiek laat de Groep Verhelst zich niet onbetuigd. Gesterkt door een 

jarenlange ervaring in het behandelen en transporteren van goederen is de onderneming uit Oudenburg 

vastberaden elke nieuwe logistieke uitdaging het hoofd te bieden. Om dit te bereiken wordt samen met de klant 

gezocht naar de meest optimale oplossing van de logistieke hindernissen. Een moderne vloot van wagens, 

machines en equipement voor het behandelen van de goederen staan ter beschikking. 

De Groep Verhelst doet meer dan enkel het transport van goederen. Het is onze missie een ware logistieke partner 

te zijn waarop gesteund kan worden. Een greep uit onze diverse activiteiten: Internationaal wegtransport, Laden en 

lossen van schepen in de Oostendse Haven, Opzakken van goederen, Kwaliteitscontrole, Stockbeheer, Etikettering, 

Sorteren, Groupage, Assemblage, Facturering, Voorraadbeheer, …. 

 

VH-Trans nv 

Facturatieadres: 

Stationsstraat 30 

8460 Oudenburg 

RSZ nr:   083/0875402-68 

BTW nr:  BE 0401.055.903 

Paritair comité nr: 140.03 

Ploegensysteem: dag 

Foto 1-2: kleine vrachtwagen (4-asser) met kraan 

Foto 3-4: voorbeelden van bouwmaterialen die worden vervoerd 

 

Een naam die staat voor een veelheid aan vakkennis: in 

aannemingen en bouwmaterialen, in ruwbouw en afwerking, in 

bouwmaterieel en het storten van bouwafval, in transport en 

havenlogistiek. Met maar één doel: precies beantwoorden aan de 

verwachtingen van onze klanten. 

 


