zoekt per direct een

Ervaren Chauffeur
Wij zijn een familiebedrijf in het landelijke Baambrugge. Met een boerderij zijn we gestart en inmiddels uitgegroeid
tot meerdere bedrijven die producten met smaak verkopen aan horeca en consument. Samen hard werken,
dierenwelzijn, goede en traceerbare voeding, service en kwaliteit zijn voor ons erg belangrijk. Wij zijn een waarde
gedreven en ondernemend bedrijf. Dit betekent dat er met regelmaat ruimte is voor nieuwe activiteiten zolang dit
aansluit bij onze visie: mensen laten genieten van goed geproduceerde voeding met authentieke smaak.
Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het bezorgen van orders bij horeca klanten. Daarnaast haal je soms
ook producten op bij onze leveranciers. Je krijgt na een inwerkperiode een vaste route toebedeeld en bent
daarnaast flexibel inzetbaar op andere routes als dat nodig is. Je bent iemand die met plezier logistiek werk uitvoert.
Je houdt van autorijden, hebt wegenkennis, bent fysiek fit en hebt een aantal jaren professionele ervaring met
transport- of chauffeurswerk. Je komt graag bij klanten, bouwt een goede band met ze op en stelt je graag
dienstbaar naar de klant op. Verder werk je netjes en handel je pakbonnen, emballage en retour genomen
producten volgens afspraak af. Je ziet er verzorgd uit en zorgt ervoor dat de bus die je rijdt er altijd ‘spik en span’
uitziet. Kortom, je bent een echt visitekaartje voor ons bedrijf!
Krijg jij energie van deze baan? Representeer jij Lindenhoff op de weg en bij de klant? Houd je ook van een hoog
service niveau voor onze klanten? Zoek je een bedrijf dat groeit en waar steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn?
Haak dan aan bij het logistieke team van Lindenhoff.
Wie past bij ons?
Je hebt rijbewijs B, minimaal 2 jaar professionele rijervaring en hebt een veilige rijstijl;
Je spreekt Nederlands;
Voor een beetje werkdruk deins je niet terug, je bent in staat om zware kratten te tillen en je streeft er
altijd naar dat de klant tevreden is over jouw werk;
Je bent positief en leergierig;
Je bent flexibel in werkdagen en –tijden (korte/langere dagen wisselen elkaar af, zaterdag is een werkdag);
Affiniteit met horeca of de culinaire wereld zal je werk makkelijker en leuker maken.
Wat biedt Lindenhoff?
Een mooi team met vakmannen en –vrouwen, die hun expertise met je delen in je inwerkperiode en erna;
40 uur| per direct;
Zaterdag is een werkdag;
Salarisindicatie: 1.900 – 2.100 Euro bruto p/mnd. Daarnaast krijg je 25 vakantiedagen (bij fulltime
dienstverband), reiskostenvergoeding, pensioenopbouw, fruit tijdens werk en korting op onze producten;
Een waarde gedreven bedrijf: plezier, balans, verantwoordelijkheid nemen en moed zijn belangrijk voor
ons en zijn een leidraad in onze dagelijkse bedrijfsvoering;
Een waarde gedreven bedrijf: plezier, verantwoordelijkheid nemen, moed en excellence zijn belangrijk
voor ons en zijn een leidraad in onze dagelijkse bedrijfsvoering;
Sfeer: open, informeel, korte lijnen en er wordt hard gewerkt;
Een sociale onderneming, die verder kijkt dan alleen resultaat. We zijn een familiebedrijf, zorgen goed voor
elkaar en denken ook aan de ander.
www.lindenhoffhoreca.nl – hier kan je meer over ons lezen.
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Reacties per e-mail (je motivatie en cv) naar mw. Hadewych Kleipool | medewerkers@lindenhoff.nl | Baambrugge
| T: 0294-291272
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

