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Geef jij vol gas om onze klanten zo goed mogelijk te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Solliciteer 

nu en werk aan de oplossingen van de toekomst bij een no-nonsense familiebedrijf. 

 

ADR Chauffeur (flexibel) 
Voor onze vestiging in Lelystad 

 

 

Gericht op de toekomst en onze klanten: de functie 

Werken voor grote opdrachtgevers? Jezelf ontwikkelen? Het gebeurt bij De Visser, waar we 

gezamenlijk aan de toekomst van gas werken. Als ADR chauffeur verzorg je de leveringen op de 

afgesproken leverpunten van onze klanten. Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig inladen, 

afleveren en uitladen, en dit alles volgens de gestelde kwaliteitsnormen. 

 

Geen dag is hetzelfde, maar je ondersteunt onze verkoop o.a. door het: 

 Verzorgen van ritten van en naar onze klanten bulk en stukgoed. 

 Schade vrij Laden en Lossen van voertuigen. 

 Orde en netheid van de terreinen. 

 Meedenken in creatieve oplossingen t.b.v. van lading. 

 Dagelijks zorgen voor een correct administratieve afhandeling conform afspraak. 

 

Geef jij vol gas? 

Jij bent iemand die de mouwen meteen opstroopt en pas naar huis gaat als het werk klaar is. You get 

things done. Veiligheid staat altijd voorop bij jou: je hebt vertrouwen in je kunnen en bent je bewust 

van de risico’s. Jouw actieve houding maakt dat je snel oplossingen kunt bedenken én nodige 

maatregelen neemt. Je zet je volledig in voor je werkzaamheden en bent trots op wat je bereikt voor 

onze klanten. 

 

Reageer gelijk als je beschikt over: 

 Rijbewijs C, CE en code 95 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring; 

 Klantgerichte en dienstverlenende instelling 

 Beheersing Nederlandse taal. 

 Flexibel bent. 
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De Visser als werkgever 

Wij halen elke dag het beste uit onszelf en willen ook het beste uit jou halen. Als no-nonsense, 

informeel familiebedrijf stimuleren we onze mensen om nieuwsgierig te blijven en vragen te stellen. 

Kwaliteit en veiligheid blijven altijd centraal staan; door veiligheidsbewust te zijn, komt iedereen 

veilig thuis. We zijn trots op wat we doen, hebben gedaan en nog gaan doen. Jij ook? 

 

What’s in it for you? 

 Je krijgt bij ons een goed salaris conform de CAO Metaaltechniek 

 Een grote mate van zelfstandigheid 

 Een leuk team van collega’s 

 

Maak het verschil bij De Visser 

Wil jij met je hands-on mentaliteit nog meer mensen laten kennismaken met ons groeiende 

familiebedrijf? We maken graag kennis met je: mail je cv en motivatie naar vacatures@devisser.eu.  

 

Meer weten? Neem contact op met onze HR Adviseur Ellen Daenen (maandag tm woensdag) via +31 

(0)320 221468 of vacatures@devisser.eu. 

  

 

Over ons 

De Visser is sinds 1954 gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van vloeibare en cryogene 

gasinstallaties. We hebben een breed klantenbestand in binnen- en buitenland, waaronder Texaco, 

Total, BP-gas, Antargaz, Benegas, Shell en Gulf. Daarnaast bedienen wij ook diverse andere 

particuliere en industriële klanten en fabrikanten. Met ca. 60 medewerkers verspreid over 

vestigingen in Lelystad, Amsterdam en Boom, streven we naar het bieden van creatieve en 

innovatieve oplossingen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en veiligheid. 
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