
Wil jij verreikermachinist worden zonder  

dat je zelf je opleiding hoeft te betalen? 
 

Lees dan snel verder, want wij betalen 

de complete opleiding voor jou! 
 

 

Voor onze vestiging in Epe zijn wij op zoek naar: 

 

Leerling Machinist verreiker (m/v) 
 

➔ Ben je graag elke avond thuis en werk je liever niet in de weekenden? Dan is dit jouw kans!  

Als machinist verreiker kan je bij ons je sociale activiteiten gewoon blijven behouden omdat je 

gewoon elke avond lekker thuis kan eten. 

 

➔ Vind je het vak machinist enorm leuk, maar staan de kosten voor het behalen van een opleiding je 

tegen? Geen probleem! Wij regelen dat jij de opleiding inclusief het behalen groot rijbewijs (C/E) 

op onze kosten kan halen zodat je dit mooie vak ook echt kan gaan uitoefenen! 

 

Wij bieden:  

• Opleiding tot machinist verreiker op onze kosten 

• Behalen rijbewijs C/E op onze kosten 

• Dienstverband voor 40 uur per week 

• Een salaris conform de CAO voor het beroepsgoederenvervoer 

• Een gezellig team van enthousiaste collega’s 

• Een gezond bedrijf met een prettige werksfeer 

• Mogelijkheid tot vaste aanstelling 

 

Ben jij een ervaren machinist verreiker (m/v) en zie je deze vacature ook 

zitten? Uiteraard kun je ook solliciteren! 
 

Functie eisen: 

• Enkele jaren ervaring 

• Zelfstandig kunnen werken 

• In bezit van TCVT hijsbewijs  

• Verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteitsbesef 

• Dienstverband voor 40 uur per week 

• In bezit van rijbewijs C/E (indien niet volledig in bezit, dan behaal je het via ons) 

 

Wij bieden: 

• Een salaris conform de CAO voor het beroepsgoederenvervoer 

• Een gezellig team van enthousiaste collega’s 

• Een gezond bedrijf met een prettige werksfeer 

 

Sollicitatie kunt u richten aan:  

W. Herms & Zn. B.V. 

t.a.v. Dhr. M. Herms 

Hammerstraat 38 

8161PH Epe.  

Of per e-mail naar marcel.herms@herms.nl  

Meer informatie kunt u vinden op www.herms.nl  

 

 

Herms & Zn. B.V. maakt onderdeel uit van de Herms Groep.  

Dit bedrijf houdt zich bezig met transport, containerverhuur, grondwerk, rijplaten- en kraanverhuur. Het bedrijf is 

gevestigd in Epe, Doetinchem, Amersfoort, Urk en Neede en bestaat uit ruim 130 medewerkers. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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