
Wegens een forse groei in de 
afgelopen periode zijn wij op zoek 
naar fulltime chauffeurs voor 
de distributie van Aardappelen, 
Groente en Fruit (AGF) naar onze 
klanten en het halen van AGF 
bij onze leveranciers. Ook de 
activiteiten op zaterdag breiden 
uit waardoor we ook specifi ek op 
zoek zijn naar parttime chauffeurs 
die hoofdzakelijk op zaterdag 
willen rijden. 

Wij zoeken chauffeurs die zich herkennen 
in het onderstaande profi el:

Werkzaamheden
Als chauffeur ben jij verantwoordelijk 
voor een tijdige en nette bezorging van de 
goederen bij onze klanten. Hierbij heb je 
intensief contact met onze klanten en ben 
je eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken. 
Bij klanten neem je fusten retour en deze 
noteer je secuur en correct. Naast deze 
taken ben je verantwoordelijk voor het halen 
van goederen bij leveranciers. Een vlotte 
werkwijze maar ook een secure controle van 
afl everbonnen is daarbij essentieel. 

Jij bent
Iemand die nauwkeurig werkt en 
representatief is. Verder ga je zuinig om met 
materiaal en ben je bewust bezig met zuinig 
rijden. Wanneer je bij een klant bent voel je 

van nature aan wat gepast gedrag is en weet 
je de klant te allen tijde tevreden te stellen. 
Verder ben je alert op de omgeving bij de 
klant zodat je veranderingen ziet en ook 
meldt bij de interne organisatie. Als persoon 
ben je nauwkeurig en georganiseerd, je 
werkt vlot en bent fl exibel in taken en uren. 

Wij vragen;
•  bezit van een CE rijbewijs/code 95; 
•  bereidheid om op nachtelijke uren te 

starten met werk;
•  bereidheid om op zaterdagmorgen te 

werken;
•  nauwkeurige en secure werkhouding;
•  vlotte werker;
•  fl exibele instelling en 

verantwoordelijkheidsgevoel;
• representatief en klantgericht.

Wij bieden
Een stabiele organisatie met een gezellige 
sfeer waar we samen zorgen voor een goed 
resultaat en het dagelijks afmaken van de 
werkzaamheden. Wij zijn een familiebedrijf 
dat al ruim honderd jaar bestaat maar zeker 
met de tijd mee gaat. 

Eind dit jaar verwachten wij ons nieuwe 
pand te mogen betrekken. We bouwen 
een hypermodern magazijn van 10.000m² 
gekoelde opslag. Het team bestaat uit 
een mengeling van jong en oud met 
als overeenkomst dat iedereen een 
aanpakkersmentaliteit heeft. 
Beloning is volgens de cao.  

Interesse?
Stuur je cv op naar personeelszaken@
postuma.nl o.v.v. van Sollicitatie chauffeur. 

Bedrijfsprofi el
Transparant, fl exibel en persoonlijk, 
kernwaarden die bij onze groothandel in 
groente en fruit hoog in het vaandel staan. 
Wij zijn een transparante organisatie die 
zich ten doel stelt om de groente en fruit 
specialist in de breedste zin van het woord 
zo goed mogelijk te bedienen in heel 
Nederland met kwalitatief hoogwaardige 
producten en een uitgebreid assortiment en 
persoonlijke begeleiding.

Postuma AGF • Spoorstraat 47, 8271 RG IJsselmuiden • Telefoon 038 - 337 00 99
E-mail: personeelszaken@postuma.nl • facebook.com/postumaagf • twitter: @postuma_agf
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Meer bedrijfsinformatie vind je op 


