
Ben jij de vrachtwagenchauffeur die wij zoeken? Kom werken voor Het Keukenmagazijn!

Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de keukenbranche en draagt zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie van 

keukenapparatuur en droomkeukens. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor van diverse bekende merken in de keukenbranche 

zoals: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, 123Keukens&Apparatuur.nl en (B2B)Cebin. Wij leveren veel gerenommeerde 

merken en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires. 

 

Voor oze locatie in Opmeer zijn wij op zoek naar een: 

 

Vrachtwagenchauffeur C
Functieomschrijving:

Je start op het hoofdkantoor in Opmeer met een lekkere bak koffie. Je vrachtwagen is gisteren al geladen, dus je bekijkt daarna de 

route en gaat op pad (meestal samen met je collega). Als chauffeur bezorg je keukens en keukenapparatuur bij onze klanten en/of 

onze winkels door heel Nederland. Je reistijd / lostijd is ongeveer gelijk verdeeld. 

Omdat je bij klanten thuis komt, ben je verantwoordelijk voor een stukje serviceverlening. Je gedraagt je als een goede chauffeur 

op de weg en zorgt dat alle producten netjes worden afgeleverd. Na je rit kom je weer terug in Opmeer. Het laden en lossen van de 

vrachtwagen behoort ook tot jouw werkzaamheden.

Je komt terecht in een leuk team van enthousiaste collega’s. Jouw standplaats is ons hoofdkantoor in Opmeer. In deze vestiging 

hebben wij verschillende voorzieningen zoals een kantine met dakterras en diverse manieren van ontspanning; tafelvoetbal, tv, 

darts. Daarnaast is er een gym met douches en omkleedgelegenheid welke gratis gebruikt kan worden

 Dit ben jij:

• In bezit van een vrachtwagenrijbewijs C met code 95

• In staat fysieke arbeid uit te voeren

• Goede sociale eigenschappen en collegiaal 

• Gemotiveerd en een harde werker

Wij bieden:

Een afwisselende functie in een energiek en sterk groeiend bedrijf.

Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn. 

Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? 

Kijk op www.keukenmagazijn.nl of bel met 0226-720900. 

Of stuur direct je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl  t.a.v. Inge van den Dungen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


