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PREPARATEUR DE COMMANDES 
EN LOGISTIQUE
VRACHTWAGENCHAUFFEUR

Definitie/omschrijving van de verwachte resultaten en diensten
• De vrachtwagenchauffeur bestuurt een zwaar voertuig (meer dan 3,5 ton [T] maximaal toegestane 

massa [MAM] met of zonder aanhangwagen van meer dan 750 kg) met inachtneming van de 
wegcode en met een defensieve rijstijl om het vervoer en de levering van goederen binnen de 
gestelde termijnen te waarborgen.

Plaatsen waar de functie wordt 
uitgeoefend

• Buiten, op de weg

Voorwaarden voor de uitoefening van 
de functie
Materiële voorwaarden

Uurrooster: 
• De werktijden kunnen onregelmatig zijn 

en dagelijkse terugkeer naar huis is niet 
gegarandeerd.

Arbeidsomstandigheden : 
• De vrachtwagenchauffeur voert zijn werk uit 

in alle weersomstandigheden. Het werk kan 
regionaal, nationaal of internationaal zijn. De 
fysieke belasting kan zwaar zijn en vereist 
weerstand tegen vermoeidheid, behoud van 
aandacht en reflexen alsmede het kennen 
en niet overschrijden van de eigen grenzen 
om geen gevaar voor de weggebruikers te 
vormen. Het werk omvat langdurig zitten en 
het hanteren van lasten op krappe of moeilijk 
toegankelijke plaatsen. De werknemer kan 

geconfronteerd worden met gevaarlijke 
situaties. Het werk wordt uitgevoerd met 
inachtneming van specifieke voorschriften 
die de werknemer moet kennen. 

Relationele en/of psychologische context: 
• De functie van vrachtwagenchauffeur wordt 

alleen uitgeoefend, maar in teamverband met 
werknemers die dezelfde functie uitoefenen 
of logistieke ondersteunende functies zoals 
laadploegen, onderhoud, secretariaatswerk, enz. 

• Hoewel hij zijn opdrachten meestal 
van een dispatcher ontvangt, oefent de 
vrachtwagenchauffeur zijn werk met een 
grote mate van autonomie uit zonder 
tussenkomst van een hiërarchische 
meerdere. Hij kan evenwel met zijn vragen 
altijd terecht bij een hiërarchische meerdere 
en deze op de hoogte stellen bij een 
onvoorziene situatie die het nemen van een 
beslissing vergt. Hij kan tevens terugvallen 
op de onderhoudsmanager voor technische 
interventies. Te allen tijde en op alle plaatsen 
vertegenwoordigt en is hij de ambassadeur 
van zijn bedrijf.
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