


Het werk als trailerchauffeur is nooit saai: je rijdt afwisselende ritten, hebt contact met heel veel 
verschillende mensen, en vaak heb je je beste stuurmanskunsten nodig om je wagen precies en 
soepel op de plek van bestemming te krijgen. En sowieso heb je het als chauffeur bij Simon Loos 
goed voor elkaar. Je rijdt altijd met modern materieel, cursussen volg je bij onze eigen instructeurs, 
je krijgt volop begeleiding van onze eigen chauffeurscoaches, er zijn veel mogelijkheden om je werk 

zelf in te delen, en alle basisvoorwaarden zijn altijd perfect geregeld.

In deze folder lees je meer over ons opleidingstraject van bakwagenchauffeur naar trailerchauf-
feur (C naar CE). Op de volgende pagina’s vertellen we je graag wat ons Les met Loos-programma 
inhoudt en hoe het werkt. Heb je na het lezen nog vragen? Bekijk dan de ‘Veelgestelde vragen’ op 

pagina 9 of neem even contact met ons op.
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Wil je meer weten over het werken als vrachtwagenchauffeur bij Simon Loos? 
Op onze website www.simonloos.nl vind je o.a. 100 vlogs en interviews van 

collega’s die het je graag vertellen en laten zien!

Ga jij met ons het avontuur aan om 
vrachtwagenchauffeur te worden?
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laatste sollicitatiegesprek
Als je na het meerijden nog steeds net zo enthousiast bent 
- en wij ook - dan nodigen we je ten slotte uit voor een afslui-
tend sollicitatiegesprek met de verantwoordelijke manager. 
Verloopt dit ook positief? Dan feliciteren we je van harte met 
je nieuwe loopbaan! 

Aan het eind van het sollicitatiegesprek nemen we alle for-
maliteiten met je door, o.a. met betrekking tot je arbeids- en 
scholingsovereenkomst. HR neemt daarna contact met je op 
voor het maken van afspraken voor je rij-opleiding en het 
tekenen van je contract.

Twee dagen meerijden
Of het werk écht helemaal bij je past, ontdek je pas wanneer 
je er middenin zit. Daarom stap je nog twee dagen als bijrijder 
in de cabine bij een ervaren collega: één dag op de bakwagen 
en één dag op de trailer. Tijdens deze dagen maken we een in-
schatting of je echt op je plek bent op de vrachtwagen. Maar 
nog belangrijker: de meerijdagen zijn vooral ook bedoeld 
om jou te laten ervaren of het werken als chauffeur je bevalt. 
De keus voor het opleidingstraject is namelijk niet niks, en je 
verbindt je hiermee voor een aantal jaar aan dit beroep!

medische keuring
Direct aansluitend op de rijtest bij de rijschool verzorgen we 
ook de medische keuring. Zo weten we allebei zeker dat niets 
ons straks meer in de weg staat. 

Als zowel de rijtest als de medische keuring positief zijn, dan 
bellen we je voor het maken van een afspraak voor de mee-
rijdagen.
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Rijtest 
In ons Les met Loos-programma geven we je slagingsgarantie 
voor een vast (laag) bedrag. Bovendien kom je meteen bij ons 
in dienst én heb je een baangarantie als trailerchauffeur. Dat 
is uniek! Om helemaal zeker te zijn van je rijcapaciteiten doe 
je daarom een rijtest bij onze partner-rijschool.
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Solliciteren 
Ben je in het bezit van je C-rijbewijs en wil je heel graag door-
groeien naar de functie van trailerchauffeur? Dan is de eerste 
stap om te solliciteren: mail je CV naar opleidingen@simon-
loos.nl. 

Let op, check wel even of je aan de basiseisen voldoet: je 
woont op max. 45 minuten reisafstand van de vacature-
standplaats, spreekt goed Nederlands, hebt mbo werk- en 
denkniveau en bent fulltime beschikbaar.

Telefonische kennismaking
Binnen een paar dagen nemen we telefonisch contact met je 
op om kennis te maken en samen je CV door te nemen. Sluit je 
CV aan op onze wensen, dan maken we meteen een afspraak 
voor het eerste sollicitatiegesprek met onze recruiter.

eErste sollicitatiegesprek
Samen met onze recruiter kijk je in het eerste sollicitatiege-
sprek of het vak van trailerchauffeur goed bij jou en je talen-
ten aansluit. Als jullie beiden enthousiast zijn, dan ontvang je 
binnen een paar dagen een uitnodiging voor de rijtest.
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op simonloos.nl/lesmetloos 
zie je waar er vacatures zijn 

voor het opleidingstraject 
van C naar CE.



“Van C naar CE met 
slagings- én baangarantie!“

Aan de slag als trailerchauffeur
Na het halen van je CE kan je leven als trailerchauffeur gaan beginnen! 
Voordat je helemaal zelfstandig de weg op gaat, zorgen we eerst dat je 
onder begeleiding van een mentorchauffeur de nodige ervaring op kunt 
doen. We plannen je zo snel mogelijk in voor dit begeleidingstraject, 
zodat je zo snel mogelijk echt aan de slag kunt als trailerchauffeur!

Rij-opleiding CE
Een paar weken tot maanden na je start als bakwagenchauffeur begin 
je met je opleiding voor E achter C. Dit opleidingstraject duurt ongeveer 
drie weken en sluit je af met een rij-examen. 

Aan de slag als bakwagenchauffeur
Je start als bakwagenchauffeur op één van onze opleidingslocaties. 
Afhankelijk van je eerdere ervaring als chauffeur en de 
doorstroommogelijkheden, start je binnen enkele weken tot enkele 
maanden met je CE-opleiding. 
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Met het Les met Loos-programma geven we iedereen met een C-rijbewijs de kans om vrachtwagenchauffeur te 
worden. En dat doen we op een unieke manier! We regelen niet alleen je opleiding van C naar CE, maar geven je

ook nog eens drie harde garanties:

slagings- en baangarantie

Je krijgt slagingsgarantie (CE) voor een vast bedrag
Je komt meteen - nog voor de start van je opleiding - bij ons in dienst
Je bent verzekerd van een baan als trailerchauffeur bij Simon Loos

Je bent dus al vóór de start van je opleiding bij ons in dienst en ontvangt meteen salaris. Afhankelijk van je leeftijd 
en ervaring ben je tijdens de opleiding ingeschaald in loonschaal C en na het behalen van je CE groei je door naar D. 

Je eerste dienstverband is een projectcontract voor 40 uur per week, dat loopt tot het eind van je CE-opleiding. Zodra 
je je E achter C hebt gehaald, krijg je een jaarcontract voor 40 uur per week. Na dit jaarcontract kom je in vaste dienst. 
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Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) stelt subsidies beschikbaar waar-
mee de helft van het opleidingstraject kan worden betaald. Simon Loos betaalt het grootste deel van de andere 
helft, waardoor we de investering voor jou als nieuwe chauffeur laag kunnen houden. Dit betekent dat je voor 

het opleidingstraject van C naar CE zelf nog het volgende investeert:

Je betaalt zelf de resterende 15% van de opleidingskosten, plus examen- en boekengeld. In totaal is dit € 545,-
Daarnaast investeer je tijdens de rijopleidingsweken een aantal vakantiedagen.

Het betalen van je eigen bijdrage doe je vanaf het moment dat je aan de slag gaat als trailerchauffeur, door een 
(kleine) inhouding op je salaris. Tijdens het afsluitende sollicitatiegesprek nemen we dit allemaal precies met je 

door, en leggen we de afspraken conform cao vast in een scholingsovereenkomst.

INVESTEREN IN JE TOEKOMST

Aan welke (basis) eisen moet ik voldoen?
Om mee te kunnen doen met ons Les Met Loos-programma van C naar CE is het nodig dat je in ieder geval het volgende hebt of bent: 
je hebt (vanzelfsprekend) je C-rijbewijs, hebt mbo werk- en denkniveau, spreekt goed Nederlands, en woont op maximaal 45 minuten 
reizen van je standplaats. Daarnaast ben je, zowel tijdens het opleidingstraject als daarna, fulltime beschikbaar.
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Hoe weet ik of er een opleidingsvacature bij mij in de buurt is?
Op simonloos.nl/lesmetloos zie je waar er vacatures zijn voor ons opleidingstraject van C naar CE, of wanneer we weer nieuwe vacatures 
verwachten. We zorgen ervoor dat dit overzicht altijd up to date is. 
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Kan ik ook solliciteren als er geen vacature bij mij in de buurt is? 
Als er (nu) geen opleidingsplaatsen voor C naar CE bij jou in de buurt zijn, dan kun je je altijd aanmelden bij STL voor een opleidings-
traject bij een andere werkgever. Op ikwordvrachtwagenchauffeur.nl vind je meer informatie en de data van de algemene info-avonden. 
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Hoe kan ik solliciteren voor het Les met Loos-programma van C naar CE?
Op pagina 4 lees je hoe je kunt solliciteren, en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. Je start de sollicitatieprocedure voor het C naar CE-
opleidingstraject door je CV te mailen naar opleidingen@simonloos.nl. 

Ik heb alleen rijbewijs B, zijn er ook opleidingsvacatures voor B naar CE?
Ja, ook mensen zonder C-rijbewijs leiden we met het Les met Loos-programma graag op tot trailerchauffeur. Op simonloos.nl/lesmetloos 
staat welke opleidingsvacatures er beschikbaar zijn voor B naar CE. Hier kun je ook de informatiefolder ‘Les met Loos - van B naar CE’ 
downloaden.
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Krijg ik altijd slagings- en baangarantie bij Simon Loos?
Ja, in ons Les met Loos-programma krijg je de garantie dat je 1) voor een vast bedrag (€545,-) slaagt voor je CE, 2) meteen bij ons in 
dienst komt en 3) na het behalen van je CE bij ons een contract krijgt als trailerchauffeur. In een enkel geval kunnen we ons trouwens 
voorstellen dat je er de voorkeur aan geeft om pas in dienst te komen ná het behalen van je CE. Dat is voor ons altijd bespreekbaar.
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veelgestelde vragen

5



Heb je nog een vraag of wil je ergens meer over weten? Stuur ons dan een mailtje op opleidingen@simonloos.nl. 
Wil je liever telefonisch contact, dan kun je de afdeling HR op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur bellen op 0229-502034.

contact


