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A.B. Mulder & Zonen B.V. is sinds 1994 als internationaal specialist werkzaam als dienstverlener testgewichten in 
zowel de bouw, industrie, maritiem, off shore alsook in de petrochemie. De opdrachten zijn van uiteenlopende 
omvang en aard, variërend van 1 kilogram tot 500 ton. 
 
Wij zoeken een: 

Algemeen medewerker met groot rijbewijs (C of CE) 

voor 24-40 uur per week. De intentie is op termijn een langdurig parttime of fulltime dienstverband.  
 
Functieomschrijving  
Als algemeen medewerker richt jij je met name op het operationeel uitvoeren van de meest verschillende opdrachten. 
Je rijdt met allerlei soorten materieel, zoals vrachtwagens en heftrucks. Op locatie bouw jij zelf, of met een team, aan 
configuraties tot zelfs 500 ton. Je zorgt daarbij dat zowel mensen, materieel en omgeving niet worden geconfronteerd 
met incidenten. Daarnaast zorg je ook voor de juiste invulling van administratieve zaken.  
 
Jouw profiel 
Wij zoeken een collega die beschikt over: 
• een geldig rijbewijs C (doorgroei naar CE mogelijk) of CE is een pré; 
• een geldig certificaat VCA is een pré;  
• een geldig certificaat ‘Veilig werken met de Heftruck’ is een pré;  
• bij voorkeur een aantal jaar ervaring met het besturen van een heftruck, bakwagen, trekker/oplegger en combinatie   
   met  aanhanger;  
• een MBO+ werk- en denkniveau;  
• een dienstverlenend karakter;  
• een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren bij aanvang dienstverband is voor jou geen probleem;  
• het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;  
• goede beheersing van de Nederlandse taal alsook zich verstaanbaar kunnen maken in de Engelse taal;  
• maximale flexibiliteit, waaronder de bereidheid en mogelijkheid meerdere dagen van huis te zijn in zowel binnen- als   
   buitenland. 
 
Wat kun je van ons verwachten?  
De CAO- Beroepsgoederenvervoer over de weg en Mobiele kranen is van toepassing. Graag gaan wij samen met jou 
nog werken aan jouw kennis en vaardigheden. Het behalen van rijbewijs CE of van gewenste certificaten kan 
onderdeel zijn van het interne opleidingsplan indien deze nog niet behaald zijn. Verder bieden wij je een prettige 
werksfeer bij een vooruitstrevende en dynamische organisatie.   
 
Heb je belangstelling?  
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met onze operationeel manager Geert Borgdorff .  
Direct solliciteren kan ook! Stuur dan je CV en sollicitatiebrief voor 7 juni onder vermelding van vacature Algemeen 
Medewerker naar geert@abmulder.nl. 
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