
 

 

 

Vacature Vrachtwagenchauffeur Dagritten (CE) 

Voor onze vestiging in Beuningen zijn wij per direct op zoek naar een fulltime 

Vrachtwagenchauffeur. 
Wie zijn wij? 
De Dekker Groep is een succesvolle en sterk groeiende producent en leverancier van 
(maatwerk)keukenwerkbladen en keukenaccessoires. Onze organisatie telt ca. 450 medewerkers met 
rond de 135 miljoen euro omzet. In Nederland beschikken we over 5 productielocaties in 
Zevenhuizen, Alphen aan den Rijn, Beuningen, Wijchen en ’s-Heerenberg. 
 
Als Vrachtwagenchauffeur ga je werken voor Topline maatwerkbladen, onderdeel van de Dekker 
Groep, bij de productielocatie in Beuningen, waar met zo’n 55 medewerkers keukenbladen worden 
geproduceerd van hout, spaanplaat, Simacore, Laminaat en Multiplex. Voor de locatie geldt dat het 
ontwerp, de productie, de logistiek en het transport zelf wordt verzorgd. Topline maatwerkbladen 
heeft kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, net als betrokkenheid met de klanten en 
leverbetrouwbaarheid. De producten van Topline maatwerkbladen kunnen niet direct door 
particulieren worden gekocht, maar worden via keukenstudio’s in Nederland, België en Duitsland 
verkocht. 
 
Als Vrachtwagenchauffeur ben je gedreven, betrokken en inspireer je mensen. Je komt je afspraken 
na, werkt samen en je bent wie je bent. Onze missie is dan ook dat wij geloven dat onze passie en 
arbeidsvreugde leidt tot een succesvolle onderneming. Daarnaast streven wij naar duurzaam 
partnership door innovatieve ontwikkeling van producten, relaties en medewerkers. 
 
De kracht van Topline maatwerkbladen is onze bedrijfscultuur, gevormd door sterke waarden: 
-Waardering (respectvol, waardering geven en succes vieren) 
-Passie (gedreven, werken met hart en ziel en elkaar inspireren) 
-Verbondenheid (samen werken, betrokken en belangstellend zijn) 
-Veilig & betrouwbaar (afspraken nakomen, eerlijk zijn en je mag zijn wie je bent) 
 
Matchen jouw waarden met die van ons? 
 
Kijk voor inspiratie op onze website 
http://www.toplinemwb.nl/ 
https://www.dekkerzevenhuizen.nl/ 
 
 
Voor onze afdeling Logistiek in Beuningen zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
Vrachtwagenchauffeur.  
 
 
Wat ga je doen? 
Als vrachtwagenchauffeur ben je het visitekaartje voor onze klanten. Aan de hand van een laadlijst ga 
je zelf je vrachtwagen laden zodat je vervolgens uiterlijk om 07.00 uur aan je route kunt beginnen. 
Er wordt gewerkt met vaste routes die wel dagelijks verschillend zijn. Daarnaast kan het voorkomen 
dat je de klant helpt met het lossen van de vracht.  
 

http://www.toplinemwb.nl/
https://www.dekkerzevenhuizen.nl/


 

 

 
De ideale kandidaat herkent zich in het volgende profiel: 

- Je bent in het bezit van een chauffeursdiploma; 
- Je beschikt over een rijbewijs CE aangevuld met code 95; 
- Je bent no nonsens en weet van aanpakken; 
- Je bent representatief; 
- Je kunt goed zelfstandig werken en je bent daarnaast ook collegiaal; 
- Je bent flexibel en bereid om ook een aantal dagen per week werkzaam te zijn op de afdeling 

expeditie; 
- Je beschikt over een goede fysieke gesteldheid; 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

 
 

 
Wat bieden wij jou? 
Topline maatwerkbladen biedt jou een informele werksfeer binnen een innovatieve organisatie, een 
goed pakket arbeidsvoorwaarden waaronder 24 verlofdagen, 5 ADV dagen, een goede 
pensioenvoorziening, uitstekende opleidingsmogelijkheden én je komt te werken in een bedrijf waar 
continuïteit, kwaliteit, innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.  
 
Is je interesse gewekt? Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV via Liane@toplinemwb.nl. 
Wanneer je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Rob Tissen via 
r.tissen@toplinemwb.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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