
 

Bedrijf: 

WorldSprint is actief in express koerier diensten met kleine caddy voertuigen tot max. 499 kg 

laadvermogen en biedt geen distributie services aan. Hierdoor heeft WorldSprint een 

ultrasnelle en betrouwbare vloot. 

WorldSprint is officiële service partner van B-POST, afdeling EURO-SPRINTERS. 

WorldSprint beschikt over een dynamisch team, dat elke zending met de hoogste snelheid 

levert naar binnenlandse -en Europese bestemmingen. Ons team bestaat uit ervaren 

chauffeurs die elke zending persoonlijk komen afhalen en vervolgens zonder tussenstops, 

rechtstreeks zullen bezorgen aan de klant.  Eender waar in Europa, van 1 gram tot 1 pallet. 

 

Functie:  

Als echte "butler", zo noemen we graag onze chauffeur, kom je persoonlijk bij onze klanten 
langs en vervoert de dringende express zending met de nodige precisie en veiligheid, 
onmiddellijk, rechtstreeks zonder tussenstops of overlading naar je bestemming.  
Eender waar in België en Europa.  
Als enthousiaste zelfstandig ondernemer sta je aan de basis van onze betrouwbare service.  
Je zal instaan om voor onze service partner Euro-Sprinters dagelijkse ritten te presteren.  
Je voert enkel sprinteropdrachten uit en geen distributieronden.  
Elke dag is dus een nieuwe uitdaging voor je! 
 
Profiel :  
Beginnende Zelfstandige Ondernemers zijn welkom bij ons. WorldSprint kan u helpen met 

alle faciliteiten in de koerier business en het opstarten van je eigen onderneming inclusief 

boekhouding, wagen, tankkaart, verzekering CMR, autoverzekering, enz...! 

 

•Je beschikt over een eigen ondernemingsnummer of bent bereid dit op te starten 

•Je beschikt over een omnium verzekering, pech&bijstandsverzekering in Europa, CMR  

verzekering of bent bereid deze aan te gaan 

•Je beschikt over een nette, recente witte bestelwagen (caddy) gekeurd tot max 499 kg  

 nuttig laadvermogen,  of bent bereid deze aan te schaffen of te huren van 
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•Je bent beschikbaar van maandag tem vrijdag en bent uitermate flexibel. Weekend werk is 

mogelijk voor internationale opdrachten, nachtritten vormen geen probleem voor je. 

•Je hebt een verzorgd voorkomen, vlot in de omgang, commercieel aangelegd en   

stressbestendig 

•Je werkt gedreven, zelfstandig en nauwgezet   

•Je bent graag op de baan en hebt een goed oriëntatie vermogen  

 •Je hebt minimum 5 jaar je definitief rijbewijs B en flink wat rijervaring  

•Je hebt een goed attest van goed gedrag en zeden  

•Je hebt een perfecte mondelinge en geschreven kennis van het Nederlands en bezit een  

mondelinge kennis van het Engels en het Frans 

•Je beschikt over een voldoende goede fysieke conditie 

•Je beschikt over een startkapitaal om je eerste drie maanden te kunnen overbruggen als  

zelfstandig ondernemer 

  

 

WORLDSPRINT biedt :  

 

•Raamovereenkomst van onbepaalde duur 

•Dagelijkse opdrachten vertrekkende in regio Antwerpen/Kempen 

•Verloning per sprinter-opdracht en niet per gereden km! 

•70% Benelux en 30 % Buitenlandse opdrachten 

•Opleiding (CMR, laden/lossen, slim plannen met navigatie, Smartphone gebruik) 

•Elektronische Registratie van je ritten (Smartphone) 

•Goede en eerlijke verloning en betrouwbare betalingen dankzij B-Post 

•Flexibel uurrooster 

•Dispatching 24/24 ter beschikking  

 

Sollicitatie 

 

Gelieve uw motivatie en CV aan ons te bezorgen, inclusief recente foto via: 

 

jobs@worldsprint.com 

 

Of via 

 

WorldSprint 

Kasterleesteenweg 77 

2460 Lichtaart 

Tav: Luc Sterckx 
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