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Werkzaamheden
Wij zijn op zoek naar een chauffeur die de korte ritten 
in de regio wil doen. De ritten bestaan uit het halen 
van groenten en fruit bij onze telers, het wegbrengen 
van fust en het wegbrengen van auto’s en trailers voor 
onderhoud. Je communiceert met telers en stemt af 
hoe laat je kunt laden. Hierbij zorg je ervoor dat de 
producten tijdig terug zijn bij ons en dat je niet hoeft 
te wachten als je aankomt. Ook rijd je regelmatig een 
vracht met fust heen en weer waarbij je goed telt en 
bijhoudt wat je aflevert. En onze wagenparkbeheerder 
vraagt je regelmatig of je een vrachtwagen of trailer 
op wilt halen of weg wilt brengen naar de garage. De 
werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 
7:00 uur tot ca. 17:00 uur. Ben je op zoek naar een 
zelfstandige functie waarin je veel sociaal contact hebt? 
Dan is deze baan op je lijf geschreven. 

Wij bieden
Een afwisselende functie waarin de dagen voorbij vliegen! 

• Zelfstandige en vrije functie
• Werkweek van maandag tot en met vrijdag
• Werkdagen van 7:00 uur tot ca. 17:00 uur
• Zaterdag om de week

Daarnaast zijn wij een stabiel groeiende organisatie. We 
bestaan 110 jaar en groeien nog steeds. 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. 
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’s zijn 
behulpzaam en bereikbaar onderweg als je vragen hebt. 
Zo los je samen bijna alle uitdagingen op. 

Jij bent
Iemand die actief is en zelfstandig kan werken. Je 
communiceert makkelijk met iedereen en weet je 
werk zo in te delen dat je tijdig en vlot al het werk 
afkrijgt. Je houdt van zelfstandigheid en pakt de 
verantwoordelijkheid die daarbij hoort. 

Wij vragen
• bezit van een C rijbewijs/code 95; 
• communicatief vaardig;
• nauwkeurige en secure werkhouding;
• vlotte werker;
•  flexibele instelling 

en verantwoordelijkheidsgevoel;
• representatief en klantgericht.

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

Bedrijfsprofiel
Transparant, flexibel 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 specialisten 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

Acquisitie n.a.v. deze vacature  
wordt niet op prijs gesteld!


