
Vacature 4 CE chauffeurs
Sinds december 2018 zitten we in ons nieuwe pand en sinds de zomer hebben we ons klantenbestand uitgebreid richting België. 

Daarom zijn we op zoek naar 4 CE chauffeurs, dit mag zowel in een fulltime als parttime dienstverband. Ook staan wij open voor 

een vorm waarin we meer beschikbaarheid in de zomer als in de winter afspreken.

Wij bieden
Chauffeurs zijn een belangrijk onderdeel van ons bedrijf 
en hier zijn we zuinig op. Daarom bieden wij zekerheid 
en een goede beloning waaronder:

• Goed basissalaris
• Aantal uren en werkdagen per week in overleg
• Toeslag van 25% op vroege nachturen (voor 2:00 uur)
• Mogelijkheid tot maximale pensioenopbouw
• Dagelijks koffi egeld
• Wekelijks 2 zakken fruit
• Winstuitkering bij goede resultaten

Wij zijn een stabiel groeiende organisatie. We bestaan ruim 
100 jaar en met ons recent gerealiseerde nieuwbouw zijn we klaar
voor de toekomst. We hechten veel waarde aan onze eigen 
distributie, daarom rijden we met een modern wagenpark en alleen 
eigen chauffeurs. De planning krijg je vroegtijdig van onze planner 
door en we maken in overleg een vast rooster dat past bij je privé 
leven. Natuurlijk zullen we in noodgevallen eens een beroep op 
je doen maar we proberen zoveel mogelijk stabiliteit en zekerheid te 
bieden in onze planning. Je collega chauffeurs zijn behulpzaam en 
bereikbaar onderweg als je vragen hebt. Zo los je samen bijna alle 
uitdagingen op.

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. 
Tot slot werk je vlot en ben je 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;
• Flexibele instelling en verantwoordelijkheidsgevoel;
• Representatief en klantgericht.

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.

Meer bedrijfsinformatie vind je op www.postuma.nl!
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