


Altijd al een superheld willen zijn?
Het kan bij Simon Loos!

We zien je bijna denken: “hoe dan”? Nee, je gaat bij ons niet leren vliegen, tegen torenflats  opklimmen of 
gebouwen optillen. De kracht van onze superhelden zit ‘m in hun uitmuntende rijvaardigheden. Met een 
hoofdkwartier op wielen doorkruisen ze binnen- en buitenland, manoeuvreren ze door drukke en smalle straten 
en trotseren daarbij elk weertype. Onderweg om distributiecentra, supermarkten en horeca te bevoorraden. Een 
logistieke operatie die vaak op de achtergrond blijft, maar essentieel is voor een gevulde koelkast, elke dag 

eten op tafel of een drankje in de kroeg. Superbelangrijk werk dus!
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Wil je ook op weg met een missie? In deze brochure lees je meer over ons bedrijf, onze superhelden en werken 
bij Simon Loos.  

Martin Knol, Peter Appel & Simon Loos



3.200 70 1.400 1.500 87.000 83
medewerkers locaties trekkers trailers palletplaatsen jaar
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Simon Loos: ambitieus familiebedrijf  
Geweldige logistieke oplossingen voor Transport, Warehouse, Co-packing en Logistieke Consultancy: dat is 
Simon Loos! Dagelijks werken we met ruim 3.200 collega’s en 1.400 voertuigen, verdeeld over meer dan 70 
standplaatsen in heel Nederland, aan onze logistieke missie. Duurzaamheid en innovatie zitten in ons DNA, 
en wij staan bekend om onze hoge kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Ambitieus, maar in de kern nog 
steeds een familiebedrijf. Beloond met een top-10 plek in de top 100 van logistiek dienstverleners, zijn we meer 

dan trots op onze superhelden die dag in dag uit onze mooie naam in logistiek waarmaken. 



Als je aan de slag gaat als chauffeur bij Simon Loos, kun je rekenen op goed materieel. We hebben een uitgebreid
wagenpark, met trekkers van Mercedes-Benz, Scania, DAF en Volvo. Of het nu gaat om veiligere technieken, 
meer comfort voor chauffeurs of alternatieve brandstoffen, we zijn altijd bezig met vernieuwing. Ook bij de 
keuze voor de trailers, zorgen we ervoor dat deze optimaal aansluiten bij het doel waar ze voor gebruikt worden. 
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TRANSPORT
Met ruim zeshonderd wagens zijn we dagelijks op missie. Met de divisies Winkeldistributie, Foodservice, 

Drankenlogistiek, Netwerktransport en Bulktransport rijden we door heel Nederland en Europa. Om onze 
klanten blij te maken met bevoorrading van o.a. groothandels, supermarkten en horeca. Een meestal 

onzichtbare, maar essentiële schakel in de logistieke keten. Wist je dat een derde tot de helft van wat er in je
voorraadkast ligt, in een vrachtwagen van Simon Loos heeft gezeten?

Goed materieel
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winkeldistributie
Dé divisie als je wel van een rij-uitdaging houdt. Vanuit regionale 

distributiecentra (DC’s) verzorgt de divisie Winkeldistributie leverin-
gen aan de winkelfilialen van bekende retailers, zoals Albert Heijn 
en Jumbo. Al manoeuvrerend door smalle straten van dorpen en 
steden, zorgen deze chauffeurs elke dag voor gevulde schappen. 

foodservice
Met een bakwagen manoeuvreren langs de Amsterdamse grachten, 
rijden door markante straatjes op weg naar restaurants en kroegen 
in de binnenstad, of spectaculair off-road het strand op om strand-

paviljoens te bevoorraden. Het gebeurt allemaal bij onze divisie 
Foodservice. Gezellige contacten en een goede work-out krijg je er 

gratis bij.  

netwerktransport
Ben je meer van de lange afstanden en LZV’s? De divisie Netwerk-

transport vervoert uiteenlopende goederen binnen de gehele Bene-
lux, voornamelijk van fabriek naar distributiecentra. Van groupage 
tot FTL, van gekoeld tot diepvries, van cross dock tot rechtstreekse 

leveringen; bij Netwerktransport leveren we 24/7. 

bulktransport
Zie je het wel zitten om de hele week op pad te zijn, steeds op een 

andere plek te overnachten en Europa te zien? Dan is Bulktransport 
iets voor jou! Met drie verschillende soorten bulkopleggers voorziet 
deze divisie heel Europa van producten in feed, (non-)food en far-
macie. Van Italië tot Denemarken, van Duitsland tot het Verenigd 

Koninkrijk; bij Bulktransport is elke dag een nieuw avontuur. 

drankenlogistiek
De divisie Drankenlogistiek rijdt (non-)alcoholische dranken van 

productielocaties naar groothandels en distributiecentra van 
grootwinkelbedrijven. We werken hierbij met opleggers met ketting-
baan. Met de voetbediening schuif je de fusten en kratjes met een 
snelheid van vijf meter per minuut zo naar binnen en naar buiten. 

homeservice
Sinds het najaar van 2021 rijdt Simon Loos voor Albert Heijn-online. 
In de bekende busjes brengen onze bezorgers online bestelde bood-
schappen rechtstreeks van ons Warehouse naar de mensen thuis in 
de kop van Noord-Holland. Een leuke, flexibele baan voor elke leef-
tijd, waarvoor je alleen een rijbewijs B nodig hebt. Smaakt het naar 

meer? Dan is het de ideale opstap maar je groot rijbewijs. 



CO-PACKING
Onze co-packing helden stellen jaarlijks meer dan 125.000 displays samen, van periodieke ‘vaste’ winkeldisplays 
tot speciale actiedisplays in alle soorten en maten. Ook retourverwerking, inpakken, ompakken, verpakken, 
stickeren, labelen, krimpen, scannen, tellen en sorteren zijn activiteiten van co-packing die nog weleens over 

het hoofd gezien worden, maar van groot belang zijn in de logistieke keten. 
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WAREHOUSE
Met 85.000 m² warehouse op drie centraal gelegen locaties - in Wognum, Tiel en Geldermalsen - bieden we 
tal van mogelijkheden voor geconditioneerde en ongeconditioneerde opslag, inslag, uitslag, intratransport, 
crossdocking, voorraadmanagement en orderpicking. Een grote toegevoegde waarde voor onze klanten en 

genoeg werk te doen. Voor een mooie baan in de logistiek, hoef je niet per sé de weg op.  
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Beleef mee hoe het is om vrachtwagenchauffeur bij Simon Loos te zijn met onze docuserie. Beleef mee hoe het is om vrachtwagenchauffeur bij Simon Loos te zijn met onze docuserie. 
In de afleveringen nemen superhelden Menno, Nikki, Mick, Dylan, Rob en Roy je mee op pad. In de afleveringen nemen superhelden Menno, Nikki, Mick, Dylan, Rob en Roy je mee op pad. 

Abonneer je op ons YouTube-kanaal zodat je nooit meer een aflevering mist!

Volg ons op Social Media

Abonneer je op ons YouTube-kanaal zodat je nooit meer een aflevering mist!

planning
Chauffeurs weten niet vanzelf wat waar heen moet en wanneer. 

Daarvoor hebben we de afdeling planning. Vanuit het hoofdkantoor 
en de diverse standplaatsen communiceren de planners met op-

drachtgevers, zorgen ze voor de meest efficiënte routes, houden ze 
contact met de chauffeurs en regelen ze versterking wanneer nodig. 

Alles om ervoor te zorgen dat elke missie slaagt.  

Ondersteunend
Om onze logistieke operaties 24/7 als een geoliede machine door 

te laten draaien, kunnen we niet zonder ondersteunende diensten. 
Vanuit onze kantoren in Wognum en Middenmeer werken o.a. de 
afdeling HR, Finance, Facilitair, Informatisering & Automatisering, 
Veiligheid & Kwaliteit, Marketing & Communicatie, Schade en Sa-
larisadministratie. Ook voor deze functies hebben wij regelmatig 

vacatures. Zelfs met een heel andere expertise dan logistiek, kun je 
dus een waardevolle bijdrage leveren aan onze missie!

spik & span
We staan erom bekend dat ons materieel altijd spik en span is. In 
onze garage doen we o.a. reparaties, (preventief) onderhoud en 
keuringen in eigen beheer. Sinds 2021 hebben we ook een eigen 

truckspuiterij, waar spuit- en schadeherstelwerkzaamheden plaats-
vinden volgens de nieuwste technieken en milieu-eisen. En na een 

rondje wasstraat kan alles weer fris en fruitig de weg op! 
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Menno Fenneman
“Sinds kort heb ik binnen Simon Loos de 
overstap gemaakt van Netwerk- maar 

Bulktransport. Ik wilde graag weer meer 
van het buitenland zien. Ik werk al lang als 
chauffeur, maar het blijft een mooi vak. Je 
hebt toch een zekere mate van vrijheid. En 
of je nu 2, 3, 4 of 5 dagen wilt werken, dat 

is tegenwoordig allemaal mogelijk.”

Nikki Mertens
“Ik zorg voor de winkelbevoorrading van 
verschillende Jumbo filialen. Elke dag is 
anders en ik kom op veel verschillende 

plekken waar ik steeds weer andere men-
sen ontmoet. Af en toe is het als vrouw nog 
wel wennen in deze wereld, maar de man-

nen helpen je heel goed mee en hebben 
respect voor je als je je werk goed doet.” 

Rob Joghi
“Toen mijn pensioen naderde, zocht ik iets 
om bezig te blijven. Ik had mijn rijbewijs al 

en zo kwam ik bij Simon Loos terecht. Het fij-
ne van het chauffeursvak vind ik dat je niets 
van je werk mee naar huis neemt, dat is heel 
bevrijdend. Verder zie je onderweg van alles; 
het landschap, de mensen. Dat maakt je echt 

onderdeel van de maatschappij.”
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Onze helden
Dat zijn onze mensen! Elke dag op weg met een missie, leveren zij een essentiële bijdrage aan onze maatschappij. Dat zijn onze mensen! Elke dag op weg met een missie, leveren zij een essentiële bijdrage aan onze maatschappij. 

Hoe het is om bij Simon Loos te werken, vertellen ze zelf:    Hoe het is om bij Simon Loos te werken, vertellen ze zelf:    

Roy Vlaar
Als chauffeur Netwerktransport rijd ik de ene 

keer in de bossen op de Veluwe, de andere 
keer op de ring van Brussel. Die afwisseling 
vind ik fijn, je weet nooit hoe een dag ver-

loopt. Samen met de planning zorgen we dat 
alles altijd op z’n pootjes terechtkomt. Het 

alleen rijden en de omgeving waar je komt, 
dat is mijn ultieme beleving van vrijheid.”  

Dylan Jansen
“De uitdaging om zo’n grote auto door 

kleine straatjes te manoeuvreren leek me 
als kind al leuk. Ik volg een leertraject bij 
Simon Loos waarbij ik 3 dagen in de week 
werk en 1 dag in de week naar school ga. 
Ik houd er erg van om met mensen om te 

gaan, en geniet er elke dag weer van als ik 
klanten blij maak met hun spulletjes.” 

Nathan Karani
“Vanuit mijn standplaats Zwolle rijd ik 

vooral voor Albert Heijn en Jumbo. Ik houd 
van het chauffeursvak omdat niet elke dag 
hetzelfde is. Het is afwisselend en je komt 
overal. Oorspronkelijk kom ik uit Kenia en 
hoewel ik hier al 24 jaar woon, vind ik Ne-
derland nog steeds erg mooi; werken voelt 

alsof ik een dag aan het toeren ben.”

Onze trots
Zonder onze mensen zouden we nergens zijn als bedrijf. Als je bij ons komt werken, doen we dan ook ons Zonder onze mensen zouden we nergens zijn als bedrijf. Als je bij ons komt werken, doen we dan ook ons 

uiterste best dat jij de Superheld voelt die je bent. En dat het beroep de waardering krijgt, die het verdient! uiterste best dat jij de Superheld voelt die je bent. En dat het beroep de waardering krijgt, die het verdient! 
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De kracht van onze superhelden zit ‘m in hun goede rijvaardigheden. Je moet beschikken over de beste De kracht van onze superhelden zit ‘m in hun goede rijvaardigheden. Je moet beschikken over de beste 
stuurmanskunsten om je wagen veilig van A naar B te rijden. Voordat je dat onder de knie hebt, gaan er eerst stuurmanskunsten om je wagen veilig van A naar B te rijden. Voordat je dat onder de knie hebt, gaan er eerst 
kilometers training aan vooraf. Wil jij die uitdaging aangaan? Stroop dan je mouwen op voor het Les met Loos-kilometers training aan vooraf. Wil jij die uitdaging aangaan? Stroop dan je mouwen op voor het Les met Loos-

traject en ons team van professionals staat klaar om je te helpen. traject en ons team van professionals staat klaar om je te helpen. 

Klaar om superkrachten te kweken? Dan sla je via Les met Loos de juiste weg in. Je wordt opgeleid als trailerchauffeur (B naar CE). 
Sowieso heb je het bij ons team goed voor elkaar! Je rijdt altijd met modern materieel, de cursussen volg je bij onze eigen instructeurs, 
je krijgt volop begeleiding van onze chauffeurscoaches, er zijn veel mogelijkheden om je werk zelf in te delen en alle basisvoorwaarden

zijn altijd perfect geregeld.

Les met Loos

Onze klanten
Sinds 1938 bouwen we elke dag, samen met onze klanten, aan mooie logistieke oplossingen. Samenwerken Sinds 1938 bouwen we elke dag, samen met onze klanten, aan mooie logistieke oplossingen. Samenwerken 
betekent voor ons bouwen aan een langdurig partnership, met de focus op de gemeenschappelijke belangen. betekent voor ons bouwen aan een langdurig partnership, met de focus op de gemeenschappelijke belangen. 
We zijn dan ook erg trots op onze klanten, met wie we soms al tientallen jaren samen op weg zijn. Het zijn er We zijn dan ook erg trots op onze klanten, met wie we soms al tientallen jaren samen op weg zijn. Het zijn er 

teveel om allemaal op te noemen, daarom een kleine greep uit onze klantenportefeuille:  teveel om allemaal op te noemen, daarom een kleine greep uit onze klantenportefeuille:  



Het leukste familiebedrijf van Nederland  
Ook dat is Simon Loos! Grootsheid in professionaliteit en een sfeer van kleinschaligheid gaan bij ons hand in 
hand. Met o.a. Vrienden van Loos radio, personeelsmagazine Wat Is Er Loos, een eigen museum en een heuse 
fanshop maken we werken bij Simon Loos extra leuk. Als echt familiebedrijf vergeten we hierbij ook het thuis

front niet.
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Vrienden van Loos radio
Bij Simon Loos hebben we wel iets heel bijzonders: een eigen radio-
show! Een mix van nieuws, muziek en entertainment voor onze me-
dewerkers en alle anderen die het leuk vinden om mee te luisteren.

museum ‘t loosje
Een Simon Loos museum? Ja, het bestaat echt. In dit privémuseum 

heeft de familie Loos door de jaren heen een prachtige collectie 
historische vrachtwagens verzameld. Bezoeken kan op afspraak en 

is zeker de moeite waard. 

Fanshop
Voor de kleine en grote Simon Loos fans, hebben we een heuse 

fanshop. Van Tekno-miniatuur tot Binkie-knuffel, van legpuzzel tot 
strandlaken: je vindt het allemaal in onze webshop! 

Wat is er loos
Weet jij wat de overeenkomst is tussen Oprah Winfrey, Linda de Mol 
en Simon Loos....? Een eigen glossy! Vier keer per jaar komt hij uit: 

de enige echte ‘Wat is er Loos’. 
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Naam

BAKKIE DOEN?
Interesse om ons team van Superhelden te komen versterken? Wij zoeken onder andere chauffeurs met een 
B, C of CE-rijbewijs, voor verschillende locaties in het land.  Scan de QR-code voor alle beschikbare vacatures 
en solliciteer direct. Vergeet bij je motivatie niet de naam en het mannummer te vermelden van wie je deze 

brochure gekregen hebt. Dan hebben we sowieso een leuke verrassing voor je als je op gesprek komt. brochure gekregen hebt. Dan hebben we sowieso een leuke verrassing voor je als je op gesprek komt. 

WERKENBIJSIMONLOOS.NL
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