VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Evenementen

Heb jij altijd al willen werken in de wereld van dranken
en evenementen en ben je op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Houd je van aanpakken en afwisseling in
werkzaamheden? Ga dan aan de slag als
vrachtwagenchauffeur voor Hansen Evenementen!
Hansen Evenementen is gespecialiseerd in het
verzorgen van feesten en evenementen. Van tapmeubels tot tafels, van stoelen tot porselein, maar ook
koelcontainers, mobiele biertanks en een eigen (bier)
tankwagen behoort tot de mogelijkheden. Kortom alles
wat nodig is om een feest goed te verzorgen.

Hansen Evenementen is per direct op zoek naar een
vrachtwagenchauffeur voor 40 uur per week.

Als chauffeur bij Hansen Evenementen ben jij onze
logistieke ambassadeur. Je levert de bestellingen bij
onze klanten in de regio Limburg.
Jouw werkdag begint in Linne. Gedurende de dag rijd je
langs alle klanten die voor die dag op de planning
staan. Je draagt zorg voor het afleveren van de
bestelde goederen op de juiste plek en bent tevens
verantwoordelijk voor het laden en lossen van retour
komende goederen. Daarnaast zorg je voor het
administratief correct afhandelen van de lever- en
retourbonnen. Als alle bestellingen voor die dag
geleverd zijn, keer je terug naar Linne en laad je de
vrachtwagen voor de volgende dag en help je mee met
de overige werkzaamheden bij Hansen Evenementen.
Acquisitie op deze advertentie is niet gewenst.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Evenementen

Wat verwachten wij?
•
Klantgericht, jij bent onze logistieke ambassadeur;
•
Goede communicatieve en sociale vaardigheden
•
Je bent in het bezit van rijbewijs CE;
•
Je bent in het bezit van code 95;
•
Je bent flexibel, afhankelijk van de drukte en het aantal
evenementen op een dag is de kans groot dat je overuren
maakt;
•
Ervaring is een pré (maar natuurlijk ook bij ons op te
bouwen)
•
Het verrichten van licht administratief werk
•
Bij voorkeur woonachtig in de regio Midden-Limburg
•
Fysiek fit: het leveren van de benodigde goederen kan
lichamelijk zwaar werk zijn;

Wat bieden wij?
•
Een uitdagende en veelzijdige baan;
•
Werken in een hecht team van professionals in een
informele werkomgeving;
•
Een fulltime baan (40 uur) met een prima marktconform
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao
Drankenindustrie en Groothandel in Dranken.

Is dit jouw toekomstige baan? Reageer dan snel en stuur jouw motivatiebrief en CV naar:
hr@hansendranken.nl of solliciteer via https://hansendranken.nl/contact/vacatures
Bij vragen kun je contact opnemen met Barry Golsteyn, Hansen Evenementen of Erica Jordens, HR
Adviseur. Hansen Evenementen, Maasbrachterweg 2, 6067 CR Linne – Tel: 0475 46 57 75
Acquisitie op deze advertentie is niet gewenst.

