VACATURE VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Wat ga je doen?
Waar ga je werken?
Wij zijn een toonaangevende groothandel in groente en fruit. We leveren aan de groothandel, retail,
markthandel, horeca en de verwerkende industrie in de Benelux. We werken samen met telers uit
vele landen waaronder Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Egypte, net als Spanje, Frankrijk en Italië.
Dankzij de hechte relaties met leveranciers kunnen onze klanten rekenen op een veilig en breed
assortiment groente en fruit van topkwaliteit.
Jij vindt het uitdagend om samen met je collega’s elke dag onze klanten volledig en netjes te
bevoorraden. Doordat je zelf je wagen laadt en lost en verschillende routes rijdt heb je veel
afwisseling. Je spreekt veel collega’s en je komt in veel verschillende steden in (voornamelijk)
Nederland, België of Duitsland. Dit zorgt soms ook voor onverwachte situaties op de weg, waardoor
je op dat moment uitgedaagd wordt snel een oplossing te vinden samen met onze logistieke
planners.
Werken als chauffeur betekent ook:
•
•
•
•
•
•
•

een gegarandeerd aantal uren per week
vaste vrije dagen in je weekrooster
vooraf bekende begin- en eindtijden
geen overnachtingen in de auto
een goed onderhouden en modern wagenpark
jouw opstaplocatie is goed bereikbaar
werken op de zaterdag (minimaal 1 keer in de 2 weken)

Wat vragen wij van je?
•
•
•

rijbewijs CE
in bezit bent van het certificaat code 95 of bereidt bent tot bijscholing
goede motivatie

Solliciteren?
Stuur een Whatsapp bericht naar Hans Griffioen (06 2242 7783) en wij nemen binnen een werkdag
contact met je op of solliciteer direct via het sollicitatieformulier. Heb je vragen? Bellen of appen kan
altijd! Of stuur een mailtje naar vacature@lukassenagf.nl.

Wat wij je bieden?
•
•
•

een vast contract bij goed functioneren
een goed salaris op basis van de VGL CAO
26 vakantiedagen per jaar

