Ben jij de gemotiveerde chauffeur die wij zoeken? Kom werken voor Het Keukenmagazijn!
Wegens de sterke groei van onze organisatie hebben wij een vacature als:

Zo ziet jouw dag er uit:

CHAUFFEUR (RIJBEWIJS B)

Je start op het hoofdkantoor in Opmeer met een lekkere bak koffie met je collega’s. Je bekijkt de route, waarna je met de bakwagen
op pad gaat. Als chauffeur bezorg je keukenapparatuur bij onze klanten en/of winkels door heel Nederland. Omdat je bij klanten
thuiskomt, ben je ook verantwoordelijk voor een stukje serviceverlening. Na de rit kom je weer terug in Opmeer. Je reistijd / lostijd is
ongeveer gelijk verdeeld. Daarnaast kan je als chauffeur (rijbewijs B) ingezet worden op een bestelbus voor bezorgingen. Ook kan
het af en toe voor komen dat je keukens bij onze klanten aflevert. In dat geval zal je samen met een collega op pad gaan.
Jouw standplaats is ons hoofdkantoor in Opmeer. In deze vestiging hebben wij verschillende voorzieningen zoals een kantine met
dakterras en diverse manieren van ontspanning waaronder tafelvoetbal, tv en darts. Daarnaast is er een gym met douches en
omkleedgelegenheid welke gratis gebruikt kan worden.
Jij bent iemand die:
•

In bezit van een geldig rijbewijs B is;

•

In staat is fysieke arbeid uit te voeren;

•

Goede sociale eigenschappen heeft en collegiaal is;

•

Gemotiveerd, leergierig en een harde werker is.

Wij bieden jou:
•

Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;

•

Ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;

•

Een organisatie waar teamwork, inzet en werkplezier sleutelwoorden zijn;

•

Een marktconform salaris van minimaal € 2.027,04 bruto per maand vanaf 21 jaar en 25 vakantiedagen op fulltime basis;

•

Reiskostenvergoeding (vanaf 4 kilometer retour) en pensioenopbouw;

•

Super leuke en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Over ons:
Het Keukenmagazijn verleent al jaren facilitaire ondersteuning aan zijn succesvolle keuken- en keukenapparatuurformules welke
verspreid zijn door heel Nederland. Het Keukenmagazijn ondersteunt onze formules, waaronder Keukenloods.nl met
14 keukenshowrooms in Nederland, en nog diverse andere webwinkels en twee formules met groothandelsactiviteiten (B2B).
Bij Het Keukenmagazijn werken ongeveer 130 medewerkers, waaronder monteurs, chauffeurs, magazijnmedewerkers,
orderverwerkers, planners en servicemedewerkers. Tezamen met onze formules hebben wij ongeveer 300 medewerkers in dienst.
Wij leveren vele gerenommeerde merken keukens, keukenapparatuur, werkbladen en accessoires en bezorgen deze bij onze klanten,
zowel particulieren als keukenspecialisten en aanverwante bedrijven. Wij staan voor een goede service, scherpe prijzen en snelle
levering.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer info?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp 06-83046554.
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

