
 

 

 

 
 

 

Voor onze jeugdselectie zoeken we starters op de arbeidsmarkt met interesse in 

distributie van XL vrachten. Hiervoor hebben we een eigen, interne vakopleiding. In de 

praktijk leer je via ons overslagcentrum: 

• hoe je zendingen controleert op manco’s en schade,  

• hoe je deze goed in opleggers laadt,  

• hoe je verschillende vrachten goed zekert, en, 

• hoe transport risico’s in te schatten.  

In een leuk klein team, lekker buiten en met veel verantwoordelijkheid. Om te zien hoe 

dit onderweg gaat, mag je ook als bijrijder mee op rit. Bovendien krijg je de kans om je 

vrachtwagenrijbewijs te halen en door te stromen naar ons chauffeursteam. Daarbij 

wordt je begeleid door een mentorchauffeur. 
 

Wat doet Brink XL? 

Brink XL transporteert houtpakketten, kunststof en plaatmateriaal. Allemaal specifieke XL 

goederen. Deze grote zendingen komen in ons overslagcentrum in Enter samen, stappen daar ’s 

avonds over en reizen de volgende dag door naar hun eindbestemming. De losplaats kan op een 

bedrijventerrein, een bouwlocatie of midden in een woonwijk zijn. Ergens in Nederland of in 

België. Het overslagcentrum werkt met een klein team voornamelijk in 3-ploegendienst, 

doordeweeks, maar steeds vaker op zaterdag en/of zondag. Samen zorgen we er voor dat alle 

zendingen van onze opdrachtgevers in goede banen worden geleid. 

Word jij lid van onze jeugdselectie? 

Als lid van onze jeugdselectie ben je niet bang voor grote pakketten. Je werkt liever buiten dan 

binnen op kantoor. Bovendien vind je het belangrijk om te leren van fouten. Bij voorkeur heb je 

een achtergrond of opleiding in de landbouw, logistiek of bouwwereld. Misschien ben je BBL-er en 

ga je nog naar school? Heb je al een heftruckcertificaat of een vrachtwagenrijbewijs dan is dat 

mooi, maar geen vereiste. Bij voorkeur heb je wel een rijbewijs en ben je in ieder geval in staat 

dagelijks zelfstandig naar onze locatie in Enter te komen.  

Wat bieden we? 

Ons werk is elke dag anders. De zendingen en ritten vormen altijd een uitdaging. Dat vraagt 

oplossingsgericht denken. We bieden je een baan bij ons overslagcentrum met interne 

maatwerkopleiding van ervaren collega’s. Het behalen van je (meeneem)heftruckcertificaat en 

vrachtwagenrijbewijs behoren tot de mogelijkheden. Met je salaris zit het wel goed! Brink XL volgt 

de transport CAO. Ploegentoeslagen horen hierbij. 

Toe aan werken & leren? 

Helemaal iets voor jou? Twijfel niet en meld je aan bij Brink XL in Enter: personeelszaken@brinkxl.nl 

Hey, Aanpakker!  

Ben je graag buiten? Én leer je liever door doen? 

Misschien is onze XL vakopleiding iets voor je? 

gewoon, beter met Brink 
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