
 
 
 
Sakko Commercial is een snelgroeiend bedrijf en ter versterking van het team op zoek naar een: 
 

TANKWAGEN CHAUFFEUR 
 
Organisatie 
Sakko Commercial BV is een van de grootste zelfstandige distributeurs van brandstoffen en smeermiddelen 
in Nederland en is samen met OBOT BV, het eigen brandstof opslagdepot, een onderdeel van Sakko 
Holding BV. Sakko levert haar producten en diensten aan grootverbruikers binnen de transport-, industrie-, 
landbouw-, aannemerij- en garagesector en exploiteert daarnaast een netwerk van een 35-tal bemande en 
onbemande tankstations. De kracht van Sakko is niet alleen dat het kwaliteitsproducten van o.a. Total, Wolf 
Oil en Shell, aan kan bieden, maar vooral ook dat er een enthousiaste, betrokken, flexibele en service-
gerichte organisatie met ruim 60 collega’s achter staat. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Als tankwagen chauffeur ben je verantwoordelijk voor het uitrijden van onze brandstoffen naar klanten 
met eigen opslag en/ of onze tankstations. In nauwe samenwerking met onze planner zorg je ervoor dat 
deze klanten tijdig hun product krijgen. 
 
Ideale kandidaat 
Je houdt van variërende werkzaamheden en voelt je thuis in wisselende situaties. Je bent dan ook flexibel, 
hebt geen 9-tot-5 mentaliteit, bent stressbestendig en oplossingsgericht. Met jouw klantgerichte instelling 
en gedrevenheid ben je een visitekaartjes voor onze organisatie. Je bent je bewust van veilig werken en de 
veiligheid van jezelf en de mensen om je heen. 

- Flexibel 
- Initiatiefrijk 
- Klantgericht 
- Veiligheidsbewust 
- Stressbestendig 

 
Ben jij een gedreven chauffeur met ervaring en een rijbewijs CE met code 95? Ben je in het bezit van ADR 
diploma en VCA basis, of bereid dit op korte termijn te realiseren? En herken je je in bovenstaande 
eigenschappen? Dan komen we graag met jou in contact. 
 
Ons aanbod 
- Fulltime dienstverband 
- Marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioenregeling) 
- Werken in een professionele, snelgroeiende, commerciële en slagvaardige organisatie, 

waarin u geen nummer bent. Een organisatie met korte lijnen en een prettige werksfeer waar uw 
prestaties worden gewaardeerd en beloond. 

- Standplaats Barendrecht (of in overleg eventueel te wijzigen naar een standplaats in de nabijheid 
woonplaats chauffeur) 

 
Stuur dan voor 31 december jouw reactie met C.V. t.a.v. Stephan Mangnus via 
s.mangnus@sakkocommercial.nl. Voor aanvullende informatie bereikbaar op 0164-271020, Postbus 172, 
4600 AD Bergen op Zoom of check onze website www.sakkocommercial.nl. 
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