
 

 

 
 

 
 
Novochem Water Treatment heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en de verkoop van producten voor 
de industriële waterbehandeling zoals koelwater-, ketelwater- en afvalwaterbehandeling.  
Kwaliteit, service en vakmanschap zijn kenmerkend voor ons bedrijf. 
 
 
Wij zijn met spoed op zoek naar een: 
 

Vrachtwagenchauffeur / Service Engineer (m/v) 
 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Lees dan zeker verder!   
 
Wat ga je doen? 
Voor deze uitdagende en zeer afwisselende functie ga je onze vrachtauto besturen om leveringen bij de 
klanten te bezorgen. Via onze afdeling Transport & Logistiek wordt de planning aangestuurd. Daarnaast ga 
je rechtstreeks service verlenen op locatie bij onze relaties en klanten. 
Hiervoor wordt een servicewagen van Novochem Water Treatment ter beschikking gesteld. 
 
Nog geen vrachtwagenrijbewijs maar altijd al graag een vrachtauto willen besturen? 
Dan zijn wij bereid afspraken met jou te maken en de kosten voor het behalen van je CE rijbewijs op ons 
te nemen. 
  
Onze verwachtingen van jou? 
We verwachten van jou een opleiding op minimaal MBO niveau, goede beheersing van de Nederlandse- en 
Engelse taal in woord en geschrift. Je hebt relevante en aantoonbare werkervaring in een soortgelijke 
functie (of in ieder geval ervaring als Service Engineer). Enige kennis van en affiniteit met chemie en 
transport is een pré.  
Voor deze functie is het van belang dat je in het bezit bent van minimaal rijbewijs B maar ook rijbewijs CE 
(of bereid zijn dit te gaan halen). Vanwege de werkzaamheden is ook ADR en VCA noodzakelijk (of bereid 
zijn dit gaan halen). 
We zijn op zoek naar een persoon die zelfstandig kan werken, veiligheid op alle fronten in acht neemt en 
zorgdraagt voor een correcte uitvoering van de planning en op tijd de bestellingen bij onze relaties en 
klanten aflevert. Een flexibele en enthousiaste instelling spreekt voor zich net als een no-nonsense 
mentaliteit en het denken in oplossingen.   
 
Wat bieden we jou? 
Indien nodig bieden we jou de kans om je vrachtwagenrijbewijs te gaan halen. Dit is een zeer afwisselende 
baan waarin je zelfstandig gaat werken. Naast een prettige en uitdagende werkomgeving, wordt een prima 
salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.  
 
Als jij die persoon bent die zichzelf herkent in dit profiel en je voelt je thuis in een omgeving met 
enthousiaste collega’s, dan willen wij graag eens met je praten.  
Voor meer informatie kun je terecht op onze website (www.novochem.aquaprox.com). 
 
De contactpersonen voor deze vacature zijn Michell van Zuilekom en Sylvia Visser. 
Het telefoonnummer van kantoor is 030-6021533. Als je vragen hebt, stuur dan een mail naar onderstaand 
mailadres met als onderwerp “Vragen vacature Vrachtwagenchauffeur / Service Engineer”.  
 
Sollicitatiebrieven kunnen per e-mail worden gestuurd naar:  sollicitaties@novochem.aquaprox.com 


