
 

 
 

   

 

 
VACATURE: 

 
VAEX Truck Customs zoekt een enthousiaste handyman. Ben jij de alles kunnende creatief die graag van begin 
tot eind de touwtjes in handen houdt? Kriebelen jouw vingers wanneer je dagelijks de mooiste interieurs mag 
maken voor de dikste vrachtwagens? Of heb jij niets met vrachtwagens maar wel met interieurs, stoffen en 
bekleden.. Dan hebben wij bij VAEX Truck Trading de perfecte baan voor je!   
 
Als interieurbouwer ben jij verantwoordelijk voor het realiseren van complete nieuwe interieurs, interieur delen en 
panelen voor vrachtwagens. Het moet een uitdaging voor je zijn om kwaliteit en vakmanschap te leveren. Jij haalt 
het onderste uit de kan en draagt er zorg voor dat alle projecten netjes worden geproduceerd en worden 
afgeleverd bij de klant.  

 
 

 
WERKZAAMHEDEN 
▪ In- en uitbouw werkzaamheden; 
▪ Bekleden van interieurs , interieurdelen en panelen; 
▪ Klantgerichtheid – omgang met klanten. 
 

FUNCTIEVEREISTEN 
▪ Aanpakken, doorpakken en gezond verstand; 
▪ Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

voor een optimale samenwerking met leveranciers, 
klanten en collega’s; 

▪ Je beschikt over de vaardigheid creatief denken.  
▪ Stressbestendig ; 
▪ Affiniteit met de truckbranche;  
▪ Je neemt van nature initiatief en hebt een hands-on 

mentaliteit; 
▪ Beheersing van de Engelse taal is een pré. 
 
 

 

WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
▪ Een functie voor 40 uur per week (geen 9-5 

mentaliteit)  
▪ Je werkt onder verantwoordelijkheid van je 

teamleider.  
▪ Je wordt opgeleid tot een alles kunnende 

creatief.  
▪ Een dynamische en interessante 

werkomgeving waar volop ruimte is voor 
jouw eigen invulling en initiatieven. 

▪ Fijne collega’s en een informele werksfeer. 
▪ Een goed salaris dat past bij de 

verantwoordelijkheid in deze functie.  
 

HET BEDRIJF 
 

VAEX The Truck Traders is onderdeel van de VAEX Group, een innovatieve en groeiende onderneming met 
handelsactiviteiten in Europa, maar ook ver daarbuiten. Wij hebben de kennis en kunde in huis om voor iedereen 
een passend voertuig te vinden. Open en transparant zaken doen, een persoonlijke benadering met korte, 
informele lijnen en de zekerheid dat we kwaliteit én een oplossing bieden voor elk vraagstuk. Want ‘nee’ kennen 
we niet en ‘ja’ ligt altijd om de hoek. Zo blijven we continu voorop lopen. Doelgericht, met beide benen op de 
grond en het vizier gericht op de belangen en wensen van de klant laten we de concurrentie ver achter ons. We 
zijn dan ook niet voor niks VAEX - The Truck Traders 
 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 
 

Mail jouw sollicitatiebrief en C.V. naar: po@vaex.nl t.a.v. Renske van Heck   
Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Renske van Heck tel. +31 (0) 486 725 067  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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