
Vrachtwagenchauffeur (Horeca) 

 

Heb jij altijd al willen werken in de wereld van dranken? Houd je van aanpakken en klantcontact? En 

ben jij in het bezit van een C-rijbewijs en op zoek naar een baan als chauffeur? 

Lees dan snel verder! 

Hansen Dranken is al ruim 70 jaar een begrip in drankenland. Begonnen in de jaren veertig als 

limonadefabriekje, is Hansen Dranken inmiddels uitgegroeid tot een florerend familiebedrijf met 

ruim 100 enthousiaste medewerkers. De klant staat bij Hansen Dranken nog altijd centraal. Zo’n 30 

vrachtwagens rijden dagelijks hun routes langs horecazaken, (dranken)groothandels, slijterijen, 

supermarkten en speciaalzaken. Het assortiment met ruim 9.000 verschillende soorten drank wordt 

wereldwijd verspreid vanuit het ca. 15.000 m2 grote magazijn aan de Veestraat in Linne. 

Als chauffeur bij Hansen Dranken ben jij onze logistieke ambassadeur. Je levert de bestellingen bij 

onze horecaklanten in Zuidoost-Nederland.  

Wat ga je doen? 

Jouw werkdag begint in Linne. Gedurende de dag rijd je langs alle horecaklanten die voor die dag op 

de planning staan. Je levert de bestellingen, zorgt voor het correct afhandelen van de retour-

emballagestromen en maakt een gezellig praatje met de klant. Als alle klanten voor die dag zijn 

bevoorraad, rijd je terug naar Linne en laad je de vrachtwagen voor de volgende dag. 

Wie ben jij? 

• Je bent in het bezit van rijbewijs C of CE (inclusief code 95) 

• Je bent klantgericht, jij bent tenslotte onze logistieke ambassadeur 

• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Je bent secuur, de retouremballage dient zorgvuldig verwerkt te worden 

• Je bent fysiek fit: het leveren van dranken kan fysiek zwaar werk zijn 

 

Wat bieden wij?  

• Een fulltime baan voor 40 uur per week 

• Vaste werktijden van 7.30 uur tot 16.30 uur, dus geen wisselende diensten 

• Een goede werksfeer met leuke collega’s 

• Een prima marktconform salaris 

• Veel aanvullende regelingen (denk aan een pensioenregeling, collectieve zorgverzekering, 

fietsplan en een fitnessregeling) 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: po@hansendranken.nl of solliciteer via 

https://hansendranken.nl/contact/vacatures 

Bij vragen kun je contact opnemen met Julie, afdeling Personeel & Organisatie.  

Hansen Dranken, Veestraat 6 Linne. Telefoonnummer: 0475-438460. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

https://hansendranken.nl/contact/vacatures

