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E XC LU S I V E

BEZORG JIJ GRAAG
HEERLIJKE PRODUCTEN?
Van Ham Exclusive is een familiebedrijf met een lange historie. In 1919 is officieel een start gemaakt als grossier in Tilburg. Inmiddels
is het bedrijf al geruime tijd gevestigd in Esbeek. Wij zijn een gespecialiseerd partner voor de bakkerij en speciaalzaak en leveren een
ruim assortiment Chocolade, Confiserie en Patisserie. Ons modern wagenpark beschikt over geconditioneerde- en diepvriescompartimenten zodat wij alle productgroepen in één levering bij onze afnemers in geheel Nederland en België bezorgen. De kracht van ons
bedrijf is het uitgebalanceerde kwalitatieve assortiment i.c.m. een hoge servicegraad. Naast de handelstak hebben wij een eigen
chocolade productiebedrijf. In totaal zijn er bij de combinatie 55 medewerkers in vaste dienst en hebben we het gehele traject van
grondstof tot aflevering van het eindproduct in eigen beheer.

WIJ HEBBEN EEN LEUKE FUNCTIE VACANT:

Chauffeur/ bezorger

fulltime / 40 uur

Dit ben jij:

Wat ga je doen?

Dagelijks rijden wij met 4 tot 5 vracht-/bestelauto’s door heel Nederland. Dit gebeurt
volgens vaste route indelingen. Je bezorgt, afhankelijk van de afstand, 15 tot 20
adressen op een werkdag. De vracht-/bestelauto’s worden in de ochtend samen met
je collega’s geladen. Je bent verantwoordelijk voor een correcte en klantvriendelijke
aflevering en draagt zorg voor een schone en nette auto. Ons bedrijf is erg seizoengericht, er zit dus een behoorlijk verschil in volume tussen de rustige zomermaanden
en topdrukte in de winterperiode.
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MBO werk- en denkniveau
In het bezit van rijbewijs C en code 95
Sociaal vaardig
Flexibel
Service- en klantgericht
Gemotiveerde aanpakker

Dit bieden wij jou:
Wij bieden een leuke en verantwoordelijke functie met veelal vaste klanten. Wij rijden met een modern en goed onderhouden wagenpark en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen gemotiveerd en met plezier naar zijn werk gaat.
Het gaat hier om een fulltime functie van 40 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband.

Aanvullende informatie:
Is je interesse gewekt en denk jij de ideale kandidaat te zijn voor deze vacature? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
Ellen Schalken (personeelszaken): e.schalken@vanhamexclusive.com. Wil je meer informatie? bel dan: 013-5050473
Van Ham Groothandel b.v., Notelstraat 43, 5085 ET Esbeek. www.vanhamexclusive.com

