
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
Bij Bakkerij Bouman, in Geldermalsen, zijn we op zoek naar goede 
chauffeurs. Ga jij ervoor zorgen dat ons dagelijks brood elke ochtend vers 
in de supermarkten ligt? Als laatste schakel in het logistieke proces, ben jij 
onmisbaar. Wij voeren geen sollicitatiegesprek. Wij stellen geen vragen 
over je (werk)verleden. Jij bepaalt zelf of je geschikt bent voor onze 
vacature. Het enige wat je moet doen is zelf even langskomen om je in te 
schrijven. Dat kan iedere dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur, op de 
Bosmanskamp 7 in Geldermalsen . Je bent van harte welkom! 
 

Functieomschrijving 
Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het beladen van de 
vrachtwagen, het besturen en manoeuvreren van de wagen naar de 
aangegeven adressen en het lossen van goederen op de bestemde plaats. 
 
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 bij voorkeur met 
code 95 

• Jij bent ons visitekaartje! Daarom is het belangrijk dat je 
representatief bent en de Nederlandse of Engelse 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 

• Jij bent een harde werker en deinst niet terug voor flink 

aanpoten in je werk 

• Jij voelt je verantwoordelijk en neemt jouw werk serieus 

• Je kunt goed tegen nachtdiensten en bent goed met de wekker 

 

 

Bakkerij Bouman is op zoek naar een: 
 

Chauffeur 
 
 

Jij bent welkom! 
Inschrijven kan iedere dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur 
Bakkerij Bouman  
Bosmanskamp 7 
4191 MS Geldermalsen 

 

• Jij bent direct beschikbaar voor 1 of meerdere 

diensten op maandag t/m zaterdag van 2 uur in de 

nacht tot 10 uur inde ochtend en je woont in de 

nabije omgeving van Geldermalsen. 
• Je bent stressbestendig aangezien je op tijd rijd, de 

supermarkten willen namelijk altijd voor 08:00 het 

brood in de schappen hebben liggen 

Wij bieden 
Als je aan de slag gaat als chauffeur bij Bakkerij Bouman 
kun je het volgende verwachten: 

• Een baan voor minimaal 16 tot 38 uur per week 

• Een prima salaris conform het cao voor het 
Bakkersbedrijf. 

• Een marktconform salaris conform bakkers cao 

• Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf; 
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen. 

• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid 
om brood te kopen. 

• 25 vakantiedagen op basis van een fulltime 
contract. 

• Het betreft een functie voor een langere periode, je 
wordt echt onderdeel van het vaste team, met 
daarin ook doorgroeimogelijkheden. 

 

Jouw werkplek 
Bij Bakkerij Bouman bakken we exclusief voor Jumbo. 
Specialiteiten zijn verschillende soorten groot- en 
kleinbrood. In 1945 legt Adriaan Bouman de grondslag voor 
Bakkerij Bouman. Bijna 30 jaar later, in 1973, werd zoon Dirk 
directeur van Bakkerij Bouman. In 1981 werd er een nieuwe 
bakkerij geopend in Geldermalsen, een bakkerij die door de 
jaren heen nog tweemaal vergroot is. Bakkerij Bouman werd 
in 2000 overgenomen door Amarant Bakkers en is de 
grootste bakkerij binnen Amarant Bakkers. Bakkerij Bouman 
is onderdeel geworden van een modern bakkersbedrijf met 
zes bakkerijen, meer dan 450 medewerkers en één missie: 
‘Wij maken onze klanten groot brood’. 


