
Vacature
Chauffeur Haaften

Ben je flexibel
En denk je in mogelijkheden

Krijg jij een warm gevoel van ons bedrijf
En denk jij bij ons wel gebakken te zitten.

Ben jij de missende schakel in ons team?

Locatie - Haaften | Contract - fulltime (36 uur) | 

Contact
Stuur je CV en motivatie op naar Hylke van Lent: 
hylke.vanlent@bakeplus.nl

Heb je interesse in deze functie, beschik je over de benodigde competenties dan 
word je uitgenodigd om schriftelijk hierop te reageren. 
Een duidelijke motivatiebrief en een up-to-date CV is een vereiste voor de
sollicitatie

Ben jij onze
logistieke
topper?

Taken en verantwoordelijkheden
 - Vindt vroeg opstaan en op tijd weer thuis zijn prettig
 - Houdt van een praatje met onze klant en zorgt ervoor dat deze tevreden blijft
 - Voel je je prettig in een laagdrempelige organisatie waarin je mening telt
 - Een 4-daagse werkweek is in overleg mogelijk
 - Rijden van de dagelijkse vastgestelde routes op een veilige en verantwoorde   

 manier
 - Op een juiste wijze laden en lossen van goederen bij afnemers en leveranciers en  

 het retour nemen van ladingdragers
 - Wilt onze ambassadeur zijn bij onze klanten.

Interesse?

Supply chain partner

Dan zijn wij op zoek 

naar jou!

Competenties
 Rijbewijs C(E) of bereid deze te halen
 Code95
 Bestuurderskaart
 Klant- en service gericht
 Goed met mensen om kunnen gaan en communicatief vaardig
 Representatief

De geschiedenis van Bakeplus gaat helemaal terug naar 1934. Toen werd nog met paard 
en wagen het meel rondgebracht naar de bakkers in Waalwijk. 
Vandaag de dag is het bedrijf uitgegroeid tot een totaalleverancier van 
bakkers- en ijsproducten. Het assortiment is zeer uitgebreid: van 
noten en zaden tot broodmeel en ijshoorntjes. De producten leveren ze 
aan verschillende klanten in de foodbranche. Daarnaast kunnen ze 
ook de rest van de supply chain uit handen nemen van de klant. Denk 
aan inkoop, distributie en marketing.  


