HET KEUKENMAGAZIJN
GROOTHANDEL KEUKEN INKOOP,
OPSLAG, DISTRIBUTIE EN INSTALLATIE.

Wie zijn wij?
Het Keukenmagazijn is een
groothandel voor de keukenbranche en draagt zorg voor
inkoop, opslag, distributie en
installatie. Het Keukenmagazijn
is het hoofdkantoor van Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl,
Inbouw.nl, The Cooking Factory
en Cébin. Het Keukenmagazijn
levert gerenommeerde merken
en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires aan klanten (en bedrijven).

Voor ons hoofdkantoor Het Keukenmagazijn in
Opmeer zijn wij (heel hard!) op zoek naar:

Chauffeurs (fulltime)
Hoe ziet jouw dag eruit?
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.
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. Je kunt genieten van een kopje (vers) gemaakte soep in
onze kantine. Ook het laden en lossen van de vrachtwagen behoort tot jouw
werkzaamheden. In je laatste uurtje(s) verzamel je de orders en zet je de
keukens en apparatuur klaar voor transport voor de volgende dag. Mocht je
sportief zijn… Wij hebben een sportschool in ons gebouw. Na werk kun je
dus lekker een uurtje trainen (gratis) voor je naar huis gaat!

Wij hopen dat jij:
•

In het bezit van een vrachtwagenrijbewijs en code 95;

•

Je fysiek zware arbeid kunt uitvoeren;

•

Je hebt goede sociale vaardigheden en bent collegiaal;

•

Gemotiveerd, leergierig en een harde werker bent!

Waarom moet jij bij ons werken?
Wij bieden je een afwisselende functie in een energiek en sterk groeiend
bedrijf. Je kunt direct bij ons aan de slag! Ook mag je werken met (vinden ze
zelf) erg leuke collega’s. Daarnaast wordt hard werken beloond, je ontvangt
een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden!
BEN JIJ AL ENTHOUSIAST?
Dan zien we graag jouw reactie tegemoet!
Stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@keukenmagazijn.nl
Het Keukenmagazijn
De Veken 330
1716 KJ Opmeer
Telefoon: 0226 358 380
www.keukenmagazijn.nl

t.a.v. Chantal Tavenier.
Het opvragen van referenties alsmede het opvragen van een recente
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

