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Postuma AGF is een gezellig familiebedrijf en 
marktleider in de belevering van verse aardappelen, 
groenten en fruit aan zelfstandige ondernemers. Wij zijn 
goed in wat we doen en daarom krijgen we er steeds 
meer klanten bij.

Werkzaamheden
Om al deze klanten te kunnen beleveren zijn we op 
zoek naar meerdere distributiechauffeurs voor de 
nacht. Wij zijn gewend om een 4-daagse werkweek 
af te spreken, hiermee verdient een chauffeur bij ons 
gemiddeld ca. € 4.000,- bruto per maand exclusief 
onkostenvergoedingen. Als je meer of minder wilt 
werken is dit ook mogelijk. 

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:

• Uurloon tot € 16,45 bruto
• Onkostenvergoeding van € 0,65 netto per gewerkt uur
•  Nachttoeslag van 25% op alle gewerkte uren  

tot 5:00 uur 
• Zaterdagtoeslag van 25% per gewerkt uur
• Wij rekenen maar 3 minuten pauze per gewerkt uur
•  Overuren tegen 130% en vanaf het 46e uur  

per week tegen 150%
•  Je werkrooster wordt in overleg vastgesteld en ruim 

van tevoren gecommuniceerd
•  Korte lijnen met de planning en mooi verzorgd 

materiaal
•  Leveren bij kleine ondernemers met  

persoonlijk klantcontact
•  Elektrische pompwagen in de vrachtwagen

Jij bent
Iemand die graag lekker wil verdienen en houdt 
van doorpakken. Daarnaast ben je trots op het 
chauffeursvak, je rijdt graag met mooi en verzorgd 
materiaal rond en bent hier ook zuinig op. Daarnaast 
houd je er niet van om een nummertje te zijn. Je vindt 
het prettig om snel en rechtstreeks met de planning te 
schakelen en ook mee te kunnen denken. Verder vind je 
het leuk om een band op te bouwen met onze klanten.
  
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 
afleverbonnen is daarbij essentieel. 

Wij vragen
• Bezit van een CE rijbewijs/code 95 
•  Bereidheid om op nachtelijke uren te  

starten met werk
• Bereidheid om op zaterdagmorgen te werken
• Representatief en klantgericht

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

Meer bedrijfsinformatie 
vind je op
www.postuma.nl


