
 

 

 

 

 

Ben jij iemand die van aanpakken weet en de kans wil grijpen om samen met ons de 
mooiste en grootste festivals in Europa te bouwen? Wij zoeken jou!!! 

 
 

Vrachtwagenchauffeur (fulltime) 
 
Wij 
Van Overbeek Sanitair is in Europa marktleider op het gebied van mobiel, hoog kwalitatief, 
water gespoeld sanitair (toiletten en douches) voor (grote) festivals en evenementen. Onze 
producten zijn dusdanig ontwikkeld dat ze eenvoudig en tijdelijk op locatie geplaatst kunnen 
worden. Met een hecht team specialisten verzorgen wij ieder jaar meer dan 200 festivals en 
evenementen in Europa.  
 
Op evenementen zoals Lowlands, Zwarte Cross, Tomorrowland, maar ook op festivals in 
landen als Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn wij verantwoordelijk 
voor het sanitair.  
 
 
Wat ga je doen? 
Als chauffeur bij Van Overbeek Sanitair ben je mede verantwoordelijk voor het vervoer van 
sanitaire units van en naar evenementenlocaties in Nederland en België. Aldaar zijn onze 
technische medewerkers die zorgdragen voor de op- en afbouw en transport klaarmaken 
van de units. Bij kleinere evenementen ben je zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van 
de units op locatie. Je krijgt de verantwoordelijkheid over een goed onderhouden truck. 
 
In de rustigere wintermaanden zul je ook ingezet worden om werkzaamheden in de 
productie en/of in het onderhoud te verrichten. 
 
 
Jij hebt hét 

 Enkele jaren ervaring als vrachtwagenchauffeur; 

 In bezit van rijbewijs CE en code 95 

 Je bent een teamspeler en hebt een probleemoplossend vermogen; 

 Bereid om in het festivalseizoen overuren te maken; 
 



 
Jij verdient hét 

 Een interessante en veelzijdige fulltime functie binnen een succesvol, innovatief en 
groeiend bedrijf; 

 Een marktconforme beloning; 

 Je komt te werken in een team met gedreven en enthousiaste collega’s en met een 
informele Brabantse werksfeer. 

 
 
Interesse 
Is je interesse gewekt en wil je actief deel uitmaken van ons enthousiaste team? 
Mail dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en c.v. naar j.hooijen@van-overbeek.nl 
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