
CHAUFFEUR  
HOOGWERKER-MACHINIST

VACATURE

Geen last van hoogtevrees en werk je graag in de buitenlucht? Dan is deze baan wat voor jou!  
Kamphuis Hoogwerkers B.V. biedt jou een baan aan als Chauffeur Hoogwerker-machinist op de 
locatie Zutphen. Je bedient (vrachtwagen) hoogwerkers tot 75 meter hoog. De werkzaamheden 
zijn op locatie voor verschillende opdrachtgevers. Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid en 
ondersteund de klant daar waar nodig. Daarnaast zorg jij voor de transport van de hoogwerker(s) en 
verricht je onderhoudswerkzaamheden aan het materieel. Je hoeft geen ervaring te hebben in deze 
werkzaamheden, je wordt ingewerkt en opgeleid. Maar technisch inzicht is wel een pre. 

Functieprofiel
  Je hebt geen hoogtevrees
  In het bezit van Rijbewijs B+C(E)
  Technisch inzicht is een pré
  Goede communicatie vaardigheden
  In het bezit van VCA, of bereid dit te behalen
  No-nonsense instelling en geen 9 tot 5 
mentaliteit

  Je woont bij voorkeur in de omgeving van 
Zutphen

Wat staat daar tegenover
  Een veelzijdige functie met veel verantwoordelijk-
heid. Je wordt de baas over je eigen projecten

  Salarisindicatie tussen de € 2.250,- en € 2.900,- 
bruto per maand afhankelijk van opleiding en 
ervaring

  Reiskostenvergoeding
  Informele werksfeer
  Uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden

Kamphuis Hoogwerkers BV Loohorst 7, 7207 BL Zutphen Kamphuis Hoogwerkers Zuid BV Rudonk 19, 4824 AJ Breda

Over Kamphuis Hoogwerkers:
Kamphuis Hoogwerkers BV is een dynamisch 
verhuurbedrijf dat zich richt op de verhuur van 
bemande en onbemande hoogwerkers. Wij zijn 
al meer dan 50 jaar actief in het verhuren van 
hoogwerkers voor de bouw, telecom, infra op hoogte, 
schilders, boomverzorgers, installatiebedrijven, 
schoonmaakbedrijven en verder ieder bedrijf dat 
op hoogte moet werken. Wij hebben vestigingen in 
Zutphen en Breda.

Interesse? 
Voor vragen kun je gerust bellen of een e-mail sturen.
Om te solliciteren stuur je je cv op of mail je naar: 

Kamphuis Hoogwerkers, Loohorst 7, 7207 BL Zutphen  
Contactpersoon: Erik Rakitow; e.rakitow@hoogwerken.nl  
Telefoon: 0575-543798


