
 

 
VACATURE 

Vrachtwagenchauffeur  fulltime /par-time  
 
Over MAX: 
De afgelopen 7 jaar is MAX Tenten uitgegroeid tot één van de meest bekende 
tentenleveranciers in de festival- en evenementenbranche. Onze sector is zeer 
dynamisch met een aantal hoge pieken in het seizoen.  
 
Klanten herkennen ons aan onze bijzondere overkappingen, representatief en 
gemotiveerd personeel en vooral een sterke service.  
Ben jij enorm handig? Flexibel ingesteld qua werktijden? Ben jij een echte teamspeler? 
 
 
Functieomschrijving: 
Wat houdt de functie precies in  
Als chauffeur ben je mede het visitekaartje van ons bedrijf. Het afleveren van onze 
tenten vindt voornamelijk plaats bij onze klanten in heel Nederland. Er wordt van je 
verwacht dat je de technische staat van het voertuig bewaakt en eventuele problemen 
accuraat oppakt in overleg met onze onderhoudsdienst.  
 
 
MAX Tenten zoekt een kandidaat met de volgende eigenschappen: 

 
• Kunnen werken / meedenken in teamverband  
• Geldig rijbewijs CE met code 95  
• Fysieke goede gezondheid ( er kan gevraagd worden om te helpen bij een klus) 
• Flexibel qua werktijden; in de zomermaanden werk je vaak onregelmatig en maak 

je regelmatig lange dagen. 
• Representatief en dienstverlenend.  
• Geografisch inzicht / efficiënt eigen route kunnen maken  
• Bij voorkeur in het bezit van VCA, Heftruck en/of hoogwerker certificaat (is niet 

verplicht). 
 

 
Wat krijg je ervoor terug? 

• Een afwisselende en uitdagende baan waar geen één dag hetzelfde is. 
• Leveren /meebouwen aan bekende festivals en evenementen. 
• Reiskostenvergoeding  
• Pensioenvoorziening 
• Een informele, no-nonsense manier van werken waarbij de lijnen onderling kort 

zijn. 
• Een goed salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) en uitzicht op een vast 

dienstverband met doorgroeimogelijkheden. 
 
Solliciteren op de functie Monteur! 
Pas je binnen het profiel en lijkt het je geweldig om in de festival- en 
evenementenbranche te werken? Solliciteer dan snel! 
Stuur je sollicitatiebrief samen met je cv naar: : werkenbij@maxtenten.nl 
Of neem voor info contact op met: 
 
Nina Redan  
MAX Tenten BV 
Radonweg 2E 
3812RL Amersfoort 
033 – 2022050 
www.maxtenten.nl 


