
 

zoekt PER DIRECT een  

Oproep Chauffeur (oproep, zaterdagen) 

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, goede en traceerbare voeding, dierenwelzijn, authentieke rassen 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. Heb je tijd om 

op zaterdagen te werken? Wil jij meedoen in dit avontuur? Werken in hardwerkend team van 19 

chauffeurs? Zoek je een bedrijf dat groeit en waar steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn? Haak dan 

aan bij het logistieke team van Lindenhoff. Deze baan is ideaal te combineren met een studie.  

Wie past bij ons? 

- Je hebt rijbewijs B, minimaal 2 jaar rijervaring, houdt van autorijden en hebt een veilige rijstijl; 

- Je spreekt Nederlands; 

- Je wilt flexibel werken en bent op zaterdagen beschikbaar;  

- Je bent fysiek fit, staat makkelijk vroeg op en je streeft ernaar dat de klant tevreden is over jouw 

werk;  

Wat biedt Lindenhoff? 

- Een flexibele baan waar je veel over logistiek kunt leren: 

o Bestellingen (voornamelijk horecabedrijven) bij de klant afleveren 

o Bus op basis op routevolgorde inladen 

o Afhandelen/invullen van pakbonnen en retour gekomen producten 

- Oproep = standaard op de zaterdagen, meer tijdens vakanties en drukte; 

- Werktijden: varieert tussen 06.00 en 09.00 uur (afhankelijk van de route); 

- Salaris wordt goed afgestemd op inzet en ervaring, je krijgt reiskostenvergoeding, korting op onze 

producten en fruit tijdens het werk; 

- Een waarde gedreven bedrijf dat focust op: verantwoordelijkheid, moed, plezier en excellence; 

- 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 veel over ons bedrijf lezen. 

 

Spreekt jou dit aan? Hoor jij bij Lindenhoff? Reageer z.s.m. en vertel ons meer over jezelf. Reacties per 

e-mail (je motivatie en cv) naar mw. Hadewych Kleipool | medewerkers@lindenhoff.nl | Rijksstraatweg 

9 C - 1396 JC Baambrugge - T: 0294-291272 

http://www.lindenhoffhoreca.nl/

