Bakkerij Pater is op zoek naar een:

Chauffeur

Introductie
•
•
•

Het beladen van de wagen.
Het besturen en manoeuvreren van de wagen naar de
aangegeven adressen.
Lossen van goederen op de bestemde plaats.

Functieomschrijving
Door de rittenlijst die jij ontvangt van de hoofd logistiek, weet
jij waar je die dag weer naar toe mag voor het leveren van de
verse broodjes. Voordat je de weg op gaat, ga je eerst de
wagen laden. Na enkele kilometers gereden te hebben, kom je
bij de klant, los je de bestelling en neem je leeg fust mee
retour. Vervolgens rij je door naar de volgende klant. Uiteraard
hou je de administratie van de afgeleverde broodproducten en
kratten bij.

Functie-eisen
Wat mogen we van jou verwachten als chauffeur:
• Jij bent in het bezit van een C(E)-rijbewijs én code 95.
• Jij bent ons visitekaartje! Daarom is het belangrijk dat
je representatief bent en de Nederlandse taal goed
beheerst.
• Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft
met het bezorgen van soortgelijke producten, en
tenminste met het rijden van een bakwagen.

Wij bieden
Als je aan de slag gaat als chauffeur bij Bakkerij Pater kun je
het volgende verwachten:
• Een fulltime baan.
• Een prima salaris conform het cao voor het
Bakkersbedrijf.
• Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf;
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen.
• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid
om brood te kopen.
• 25 vakantiedagen in het jaar.
• 8% vakantiegeld.
• Het betreft een functie voor een langere periode, je
wordt echt onderdeel van het vaste team, met
daarin ook doorgroeimogelijkheden.

Jouw werkplek
Bakkerij Pater is een hecht familiebedrijf die al bestaat sinds
1924. Het begon als een kleine bakkerij in een boerderij maar
het is ondertussen uitgegroeid tot een modern industrieel
bakkersbedrijf.
Bakkerij Pater is een van de zes bakkerijen die onderdeel is
van Amarant Bakkers. Dit is een organisatie die bestaat uit
meer dan 450 medewerkers, onderverdeeld onder zes
bakkerijen. De missie van Amarant Bakkers is om hun klanten
groot te maken met brood! Dit wordt gedaan door elke dag
vers brood te leveren aan de klanten.

Solliciteren
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen
daarbij graag de reden waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar
aron.munster@amarantbakkers.nl. Tot snel!

