zoekt PER DIRECT een

Chauffeur Consumenten bestellingen (avonden en zaterdag)
Wij zijn een familiebedrijf in het landelijke Baambrugge. Met een boerderij zijn we gestart en inmiddels uitgegroeid tot
meerdere bedrijven die producten met smaak verkopen aan horeca en consument. Samen hard werken, goede en
traceerbare voeding, dieren welzijn, authentieke rassen en kwaliteit zijn voor ons erg belangrijk. Wij zijn een waarde
gedreven en ondernemend bedrijf. Dit betekent dat er met regelmaat ruimte is voor nieuwe activiteiten zolang dit
aansluit bij onze visie: mensen laten genieten van goed geproduceerde voeding met authentieke smaak.

Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het bezorgen van orders bij klanten. In de avonden bezorg je
bestellingen bij consumenten in Amsterdam. Op zaterdag en bij drukte kan je ook werken voor de bezorging van
orders van horeca klanten in heel Nederland. Wil jij meedoen in dit avontuur? Werken in hardwerkend team van
20 chauffeurs? Zoek je een bedrijf dat groeit en waar steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn? Haak dan aan bij
het logistieke team van Lindenhoff.
Wie past bij ons?
-

Je hebt rijbewijs B, minimaal 1 jaar rijervaring, houdt van autorijden en hebt een veilige rijstijl;
Je spreekt Nederlands;

-

Voor een beetje werkdruk deins je niet terug, je bent fysiek fit en je streeft er naar dat de klant tevreden
is over jouw werk;
Affiniteit met horeca of de culinaire wereld zal je werk makkelijker en leuker maken;
Door de jaren heen hebben we gemerkt dat deze baan ideaal te combineren is met ’n studie.

-

Wat biedt Lindenhoff?
-

-

Een baan waar je veel over logistiek kunt leren:
o Bestellingen (consumenten en horecabedrijven) bij de klant afleveren
o Bus op basis van routevolgorde inladen
o Producten ophalen bij onze leveranciers
o Afhandelen/invullen van pakbonnen en retour gekomen producten
Oproep = het aantal uren verschilt,
o Maandag-, woensdag-, donderdag-, vrijdagavond: 17.30-20.30 uur
o Zaterdag overdag, starttijd verschilt, werkdag van ongeveer 7-8 uur
o Bij onderbezetting en in vakanties/drukte meer werk mogelijk

-

Salaris wordt afgestemd op leeftijd en inzet, je krijgt reiskostenvergoeding, korting op onze producten en
fruit tijdens het werk;

-

Een waarde gedreven bedrijf: plezier, balans, verantwoordelijkheid nemen en moed zijn belangrijk voor
ons en zijn een leidraad in onze dagelijkse bedrijfsvoering;

-

We zijn ook een platte organisatie, waarbij de deuren open staan. We leren en verbeteren dagelijks,
werken zo lean mogelijk (we jagen graag op verspilling) en juichen ideeën en nieuwe initiatieven toe;
www.lindenhoffvoorprofessionals.nl – hier kan je veel over ons bedrijf lezen.

-

Spreekt jou dit aan? Hoor jij bij Lindenhoff? Reageer z.s.m. en vertel ons meer over jezelf. Reacties per e-mail (je
motivatie en cv) naar mw. Hadewych Kleipool | medewerkers@lindenhoff.nl | Rijksstraatweg 9 C - 1396 JC
Baambrugge - T: 0294-291272

