
FOTO

30. VRACHTWAGEN-
CHAUFFEUR

OOK GENOEMD: truckchauffeur, trucker, truck pilot



 Je rijdt met een grote of kleine vrachtwagen.

 Je controleert je vrachtwagen en de 
lading voor vertrek: werkt alles, zit alles 
goed vast?

 Je zorgt dat je de nodige documenten 
voor je lading hebt.

 Je rijdt naar je klanten, over korte of lange 
afstanden.

 Je helpt met het lossen van de lading of je 
houdt toezicht op het lossen.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.150 – € 2.450

Extra premie mogelijk 
indien je nachten weg 
bent of met gevaarlijke 
goederen rijdt.

WERKREGELING

Je werkt lange dagen.
Je werkregeling hangt af 
van het soort transport 
dat je doet.
Doe je internationale 
transporten? Dan ben je 
meerdere dagen van huis 
weg.

TAKEN



Je moet een rijbewijs C hebben. 

Je moet medisch geschikt zijn: je 
krijgt een medische keuring bij 
je sollicitatie.

 Je kan zelfstandig werken.

 Je bent klantgericht.

 Je kan goed mondeling 
communiceren, bijvoorbeeld 
met klanten waar je goederen 
aflevert of ophaalt.

 Je vindt veiligheid belangrijk.

 Je zoekt een oplossing 
wanneer je een probleem hebt 
onderweg.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

RIJBEWIJS C BEHALEN

Om je rijbewijs C te behalen kan je 
gratis opleiding volgen, via VDAB 
of het volwassenonderwijs (CVO).



WAAR WERK JE?
Je werkt bij een transportbedrijf. 
Je vindt transportbedrijven overal 
in en rond de haven, zowel op 
linker- als op rechteroever.

Enkele transportbedrijven in de 
haven: Transport  Joosen, Van 
Moer, Be-Trans, TB Logistics, 
Vollers, …

WAT ZIJN MOGELIJKE 
SPECIALISATIES?

CE rijbewijs: rijden met:
- vrachtwagen + aanhanger
- OF: trekker + oplegger

ADR attest: 
- rijden met gevaarlijke goederen



Waar vind je meer info over deze job?

 www.vrachtwagenchauffeur.be
 Jongeren in transport: https://www.sftl.be/werkgevers/steunmaatregelen-voor-huidig-en-

toekomstig-personeel/steunmaatregelen-vrachtwagenchauffeurs/#Jongeren_in_transport
 Getuigenis: https://youtu.be/JEX2f_CWQXE
 Getuigenis: https://youtu.be/UO1azMCWqpQ
 Getuigenis: https://youtu.be/EscPsQBTpKg
 Getuigenis: https://www.youtube.com/watch?v=dg_FKiRrOa0
 https://www.vdab.be/beroep/142a1c8a-ded8-4b8e-b445-5da25dec3335/vrachtwagenbestuurder

Waar vind je meer info over opleidingen?

 VDAB: vooropleiding in Borgerhout
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-E18635/cursus/C-AMI-
144572/Vooropleiding_Vrachtwagenchauffeur-BORGERHOUT

 VDAB opleiding Herentals
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-165120/cursus/C-AMI-
12300/Bestuurder_zware_vrachtwagen_met_aanhanger___oplegger_C_CE-HERENTALS

 VDAB opleiding Temse
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-165120/cursus/C-AMI-
12221/Bestuurder_zware_vrachtwagen_met_aanhanger___oplegger_C_CE-TEMSE

 Crescendo in Mechelen (praktijk in Temse)
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/vrachtwagenchauffeur

 CVO FOCUS in Temse
https://cvofocus.be/opleidingen/vrachtwagenchauffeur/
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