
Wil jij bijdragen aan een  

duurzamere wereld? 

Vacature chauffeur-monteur M/V 

De Terborgse HandelsOnderneming B.V. (THO) is één van Nederlands grootste leveranciers van tweedehands en 
refurbished kantoormeubilair. De THO is een belangrijke speler op het gebied van duurzame kantoorinrichtingen, 
de THO streeft naar zo min mogelijk vernietiging van goede producten. Om de klanten altijd te kunnen voorzien 
van een perfecte werkplek biedt de THO ook een assortiment nieuwe producten aan. De afgelopen jaren is de 
THO continu gegroeid, vooral door gewoon te blijven en te doen wat er belooft wordt. Een belangrijke reden voor 
het succes is het THO-team, hét visitekaartje van de organisatie. Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn belangrijke woorden welke de THO cultuur typeren. Om de dienstverlening op het hoge niveau te houden 
welke de THO van haarzelf verwacht, is de THO op korte termijn op zoek naar een: 

Chauffeur - monteur m/v (standplaats Terborg) 

Na een kop koffie of thee stap je in jouw bakwagen om naar de eerste klant te rijden. Bij grotere projecten heb 

je een bijrijder bij je, soms rijd je ook alleen. Bij de eerste klant lever je producten af en monteer je waar no-

dig het meubilair naar wens van de klant. Wanneer een klant vragen heeft over het gebruik weet je daar na-

tuurlijk antwoord op. Na een tevreden aflevering rijd je door naar de volgende klant. Aan het eind van de dag 

zorg je dat jouw bakwagen weer klaar staat voor vertrek de volgende morgen. Naast afleveren behoort ook 

ophalen van meubilair tot de werkzaamheden. 

Jouw wagen is jouw verantwoordelijkheid. Een standaard werkweek houdt bij de THO in; maandag t/m vrijdag 

van 08:00 uur t/m 17:00 uur. Voor jou als chauffeur kunnen deze uren echter per dag wisselen omdat je bij 

leveringen ver van huis of specifieke projecten wellicht wat meer tijd nodig hebt.   

Je komt te werken in een gezellig team, collegialiteit en ‘aanpakken’ staat centraal. 

Om deze functie goed in te vullen ben je: 

• Representatief, een echte aanpakker, handig en 

je hebt oog voor detail 

• Een leuke collega die zowel in teamverband als 

zelfstandig kan werken 

• In het bezit van rijbewijs B en/of BE (of je bent 

bereid rijbewijs BE via de THO te behalen) 

• Bereid om 40 uur per week tijd voor de THO vrij 

te maken 

De THO biedt: 

• Goede primaire én secundaire arbeids-

voorwaarden 

• Goede informele werksfeer 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Mogelijkheden tot opleiding 

• Een dienstverband voor de lange termijn 

Solliciteren of vragen? 

• Stuur jouw sollicitatie eenvoudig en snel naar 

Bastiaan Vriezen: b.vriezen@terborgse.nl 

• Vragen? Bel Bastiaan: 0315-325523 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 

Begin dan als chauffeur – monteur                                

bij de leukste kantoorinrichter                             

van Nederland! 

www.terborgse.nl 


