Maak jij als

Chauffeur (Rijbewijs B)

onze klanten graag blij met de bezorging van hun droomkeuken van onze Keukenloods winkels? Bij
Keukenloods/Het Keukenmagazijn ben je als chauffeur vrijwel dagelijks op tijd thuis en heb je in de
avonden en weekenden tijd voor gezin, familie, vrienden of vrijetijdsbesteding/sport.
Je start op het hoofdkantoor in Opmeer met een lekkere bak koffie. Je wagen is gisteren al geladen, dus je
bekijkt daarna de route en gaat op pad (meestal samen met een collega). Als chauffeur bezorg je de
droomkeukens en keukenapparatuur bij onze klanten en/of onze winkels door heel Nederland.
Je reistijd / lostijd is ongeveer gelijk verdeeld.
Na je rit kom je weer terug in Opmeer, waar je de vrachtwagen eventueel lost en weer laadt voor de
volgende dag. Voor zwaardere klussen is er tilmateriaal of zijn er extra collega’s die jou een handje helpen.
Je bent in bezit van rijbewijs B, je bent sociaal naar onze klanten en je collega’s, gemotiveerd om onze
keukens met zorg bij onze klanten af te leveren.
Jij krijgt van ons:
• Een baan van maandag t/m vrijdag in een sterke en groeiende organisatie;
• Mogelijkheid om door te groeien naar Chauffeur C;
• Een leuk team van enthousiaste collega’s;
• Een fijne kantine met dakterras, koffieautomaten, soepen, tv, darts en tafelvoetbal;
• Een sportruimte met gelegenheid tot omkleden en douchen;
• Een goed salaris en 25 vakantiedagen op fulltime basis;
•
Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer;
• Pensioenopbouw.
Over ons:
Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor en groothandel, in de keukenbranche, van diverse bekende
merken zoals: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, 123Keukens&Apparatuur.nl en (B2B)Cebin. Wij
dragen zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie van keukenapparatuur en droomkeukens en
leveren veel gerenommeerde merken en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires.
Spreekt deze baan en organisatie jou aan?
Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl of stuur een Whatsapp naar 0683046554.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900
Kijk op www.keukenmagazijn.nl en www.keukenloods.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.

