


Ben jij er klaar voor om je CE-rijbewijs te halen? Grijp dan je kans om via Les met Loos van C naar CE te gaan. Ben jij er klaar voor om je CE-rijbewijs te halen? Grijp dan je kans om via Les met Loos van C naar CE te gaan. 
Een uniek opleidingstraject! Simon Loos regelt niet alleen je opleiding tot in de puntjes, maar je hebt ook drie Een uniek opleidingstraject! Simon Loos regelt niet alleen je opleiding tot in de puntjes, maar je hebt ook drie 

harde garanties:harde garanties:

slagings- en baangarantiebaangarantie

Je krijgt slagingsgarantie (CE) voor het volledige opleidingstraject.
Je doorloopt en behaalt het opleidingstraject voor een vast bedrag.

Je komt meteen – nog voor de start van je opleiding – bij Simon Loos in dienst.
Je bent verzekerd van een baan als trailerchauffeur bij Simon Loos.

Afhankelijk van je leeftijd en ervaring ben je tijdens de opleiding ingeschaald in loonschaal C en groei je na het Afhankelijk van je leeftijd en ervaring ben je tijdens de opleiding ingeschaald in loonschaal C en groei je na het 
behalen van je CE door naar loonschaal D. Tot het einde van je CE-opleiding heb je een jaarcontract voor mini-behalen van je CE door naar loonschaal D. Tot het einde van je CE-opleiding heb je een jaarcontract voor mini-

maal 24 uur per week, die daarna direct overgaat in een vast contract.maal 24 uur per week, die daarna direct overgaat in een vast contract.
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op werkenbijsimonloos.nl/les-met-loos 
zie je meteen waar de opleidings-
vacatures zijn voor Les met Loos.
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Simon Loos standplaats
Op deze locaties kun je de opleiding volgen 
en na het behalen van je opleiding kom je bij 
Simon Loos in dienst.

Opleidingslocatie
Hier kun je direct tijdens je opleiding in dienst 
komen, maar je kunt er ook voor kiezen om je 
opleiding te combineren met je huidige baan.



Klaar om next level te gaan? Ga bij Simon Loos aan de slag als trailerchauffeur: je rijdt afwisselende Klaar om next level te gaan? Ga bij Simon Loos aan de slag als trailerchauffeur: je rijdt afwisselende 
ritten, waardoor je je beste stuurmanskunsten nodig hebt om je wagen precies en soepel op de plek van ritten, waardoor je je beste stuurmanskunsten nodig hebt om je wagen precies en soepel op de plek van 
bestemming te krijgen. Bij Simon Loos zijn de basisvoorwaarden altijd goed voor elkaar. Cursussen volg bestemming te krijgen. Bij Simon Loos zijn de basisvoorwaarden altijd goed voor elkaar. Cursussen volg 
je bij onze eigen instructeurs, je krijgt volop begeleiding van onze eigen chauffeurscoaches en -mentoren.je bij onze eigen instructeurs, je krijgt volop begeleiding van onze eigen chauffeurscoaches en -mentoren.

Benieuwd wat het werk als vrachtwagenchauffeur bij Simon Loos inhoudt? 
Bekijk dan de docuserie Onderweg met een missie op het YouTubekanaal van 

Simon Loos. Zeven van onze eigen superhelden nemen je mee in de veelal 
onzichtbare logistieke operatie van het chauffeursvak.
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Roy Vlaar
Als chauffeur Netwerktransport rijd ik 

de ene keer in de bossen op de Veluwe, 
de andere keer op de ring van Brus-

sel. Die afwisseling vind ik fijn, je weet 
nooit hoe een dag verloopt. Samen met 
de planning zorgen we dat alles op z’n 
pootjes terechtkomt. Het alleen rijden 
en de omgeving waar je komt, dat is 
mijn ultieme beleving van vrijheid.”  

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 afwis-
selend en je komt overal. Oorspronke-
lijk kom ik uit Kenia en hoewel ik hier 

al 24 jaar woon, vind ik Nederland nog 
steeds erg mooi; werken voelt alsof ik 

een dag aan het toeren ben.”

Nikki Mertens
“Ik zorg voor de winkelbevoorrading 

van verschillende Jumbo filialen. Elke 
dag is anders en ik kom op veel ver-

schillende plekken waar ik steeds weer 
andere mensen ontmoet. Af en toe is 

het als vrouw nog wel wennen in deze 
wereld, maar de mannen helpen je 

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



Aan de slag als bakwagenchauffeur bij simon loos
Je start als bakwagenchauffeur op een standplaats van Simon Loos bij jou in de buurt. 
Afhankelijk van je eerdere ervaring als chauffeur en de doorstroommogelijkheden, start je 
binnen enkele weken met je CE-opleiding.

Combineer je rij-opleiding CE met je huidige baan
Het is ook mogelijk om de CE rij-opleiding te combineren met je huidige baan. Dan kom je pas in 
dienst bij Simon Loos na het behalen van je CE-opleiding.

rij-opleiding CE
Het opleidingstraject voor E achter C duurt ongeveer drie weken en sluit je af met een rij-examen.

Aan de slag als trailerchauffeur
Na het behalen van je CE begint je leven als trailerchauffeur! Tijdens de eerste ritten die je voor 
Simon Loos maakt als trailerchauffeur, word je  extra begeleid. Je gaat samen met een mentor-
chauffeur op pad, zodat je de benodigde ervaring kunt opdoen.
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“De kracht van onze superhelden zit ‘m 
in hun goede rijvaardigheden”

Via Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) is er een subsidie beschikbaar waarmee een deel van jouw opleidingstra-
ject wordt betaald. Van het deel dat overblijft bekostigt Simon Loos het grootste deel, waardoor we de investering voor 
jou laag kunnen houden. Dit betekent dat je voor het opleidingstraject van C naar CE zelf nog het volgende investeert:

Je betaalt zelf een vast deel van de opleidingskosten, plus examen- en boekengeld. In totaal is dit een bedrag Je betaalt zelf een vast deel van de opleidingskosten, plus examen- en boekengeld. In totaal is dit een bedrag 
van circa €545,-. Daarnaast investeer je tijdens je rijopleidingsweken een aantal vakantiedagen.van circa €545,-. Daarnaast investeer je tijdens je rijopleidingsweken een aantal vakantiedagen.

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

we alle afspraken vast.

INVESTEREN IN Jouw TOEKOMST IN Jouw TOEKOMST
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MEDISCHE KEURING
Direct aansluitend op de rijtest bij de rijschool verzorgen we 
een medische keuring. Vanuit het CBR moet iedere chauffeur 
namelijk een Verklaring van Geschiktheid (VvG) aanvragen. 
Om dit voor elkaar te krijgen, vul je via het CBR een gezond-
heidsverklaring in. Dit zijn een aantal vragen over je lichame-
lijke en geestelijke gezondheid. Als het CBR deze verklaring 
goedkeurt weet je zeker dat niets jou meer in de weg staat.

HET SOLLICITATIEGESPREK
Tijdens een sollicitatiegesprek bekijk je samen met jouw toe-
komstige leidinggevende of een baan als trailerchauffeur bij 
Simon Loos bij jou en je talenten aansluit. Als jullie beiden 
enthousiast zijn, dan ontvang je binnen een paar dagen een 
uitnodiging voor de rijtest.
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rijd met ons mee
We gaan nu écht de mouwen opstropen. Je ontdekt pas echt 
of je passie voor het vak hebt, wanneer je er zelf middenin zit. 
Je stapt één dag in de cabine bij een ervaren trailerchauffeur. 
Samen maken we daarna een inschatiing of jij op je plek zit 
bij ons achter het stuur.
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rijtest
Via Les met Loos kom je meteen bij Simon Loos in dienst en 
krijg je slagingsgarantie voor een vast bedrag. Bovendien 
kom je na je opleiding meteen bij ons in dienst als 
trailerchauffeur en dat is uniek! Daar is wel een goede basis 
voor nodig: om helemaal zeker te zijn van je rijcapaciteiten, 
doe je eerst een rijtest bij onze partnerschool.

aanmelden
Kijk op werkenbijsimonloos.nlwerkenbijsimonloos.nl voor een actueel overzicht van 
alle vacatures in Nederland. Is er een vacature bij jou in de 
buurt? Doorloop de test en meld je aan!

TELEFONISCHE KENNISMAKING
Zodra wij jouw gegevens hebben ontvangen, nemen we direct 
contact met je op. We bellen je op voor een kennismaking 
om samen je CV door te nemen. Als je CV goed aansluit bij de 
vacature, maken we meteen een afspraak voor een sollicita-
tiegesprek met jouw toekomstige leidinggevende.
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afstemming
Nu staat niets jou meer in de weg! Samen met de collega’s 
van HR bekijk je wanneer je kunt starten.
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Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op! Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op! 
Je kunt contact opnemen met Erik van Cittert Je kunt contact opnemen met Erik van Cittert 06-1262993706-12629937  of Lars Conijn of Lars Conijn 06-30140988 06-30140988 of mail naar of mail naar werken@simonloos.nlwerken@simonloos.nl..

contactcontact
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Aan welke (basis) eisen moet ik voldoen?
Om mee te kunnen doen met ons Les met Loos-programma is het nodig dat je in ieder geval het volgende hebt of bent: je hebt je 
C-rijbewijs, hebt mbo werk- en denkniveau, spreekt goed Nederlands en woont op maximaal 30 minuten reizen van je standplaats. 
Daarnaast ben je fulltime beschikbaar.
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HOE WEET IK OF ER EEN OPLEIDINGSVACATURE BIJ MIJ IN DE BUURT IS?
Op werkenbijsimonloos.nl/les-met-looswerkenbijsimonloos.nl/les-met-loos zie je waar de startplekken zijn voor het opleidingstraject van C naar CE. Ook staat daar 
wanneer je weer nieuwe vacatures kunt verwachten op onze standplaatsen. We zorgen ervoor dat dit overzicht altijd up-to-date is. 
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KAN IK mij ook aanmelden ALS ER GEEN VACATURE BIJ MIJ IN DE BUURT IS?
Als er (nu) geen opleidingsplaatsen bij jou in de buurt zijn, dan kun je je altijd aanmelden bij STL voor een opleidingstraject bij een 
andere werkgever. Op www.ikwordvrachtwagenchauffeur.nlwww.ikwordvrachtwagenchauffeur.nl vind je meer informatie en de data van de algemene informatieavonden. 
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HOE KAN IK mijzelf aanmelden VOOR HET LES MET LOOS-PROGRAMMA C NAAR CE?
Op pagina 9 lees je hoe je je kunt aanmelden. Of kijk op werkenbijsimonloos.nl/les-met-looswerkenbijsimonloos.nl/les-met-loos om je aan te melden via een vacature bij 
jou in de buurt . 

IK HEB ALLEEN RIJBEWIJS B, ZIJN ER OOK OPLEIDINGSVACATURES VOOR B NAAR CE?
Ja, voor iedereen met een B-rijbewijs biedt Simon Loos ook het unieke Les met Loos-programma aan. Op werkenbijsimonloos.nl/les-
met-loos staat welke opleidingsvacatures 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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werkenbijsimonloos.nl


