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Geachte heer/mevrouw, 
 
Als chauffeur heb ik een hekel aan stilstaan. Stilstand is achteruitgang en met die reden ben ik op zoek 
naar een nieuwe uitdaging waarbij ik dagelijks kan leveren. Niet alleen mijn vracht, maar ook kwaliteit 
en service.  
 
Ervaren in de transportwereld weet ik dat ik het best tot mijn recht kom als Internationaal Chauffeur. 
Deze affiniteit blijkt uit mijn ervaring, daarnaast bevallen mij het ritme en de afstanden waarmee je in 
deze functie te maken hebt. Ik voorzie bovendien een match met uw organisatie en de bedrijfsfilosofie. 
Bij bestudering van de website [Naam website] springen [kenmerk], en [bedrijfsdoelen] mij het meest in 
het oog. Deze eigenschappen sluiten namelijk naadloos aan op mijn persoonlijke visie en werkwijze.  
 
Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel waardeer ik een bepaalde mate van vrijheid en bij het 
uitvoeren van mijn werkzaamheden. Hierbij win ik vertrouwen van de werkgever en klant door beide 
bedrijfsbelangen uiteraard te allen tijde voorop te stellen. Mijn stevige arbeidsethos en optimistische 
houding zorgen ervoor dat de ‘beren’ van de weg blijven. Een goede voorbereiding is hierbij het halve 
werk. Het levert me tijdwinst op en ruimte voor onvoorziene situaties in de planning. Mijn 
hulpvaardigheid en teamgevoel zorgt dat mijn collega’s op mij kunnen rekenen. Bij elke levering kan 
gerekend worden op een professionele interactie en een steeds groeiende relatie met de klant.  
 
Dankzij de bekendheid met de werkzaamheden en mijn toegewijde karakter zie ik een toekomst bij 
[naam bedrijf]. Hopende dat u mijn sollicitatie aanleiding vindt voor een persoonlijke kennismaking, 
verblijf ik in afwachting van uw reactie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jouw Naam 
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