word partime chauffeur bij fruitzaam m/v
over ons
Fruitzaam levert wekelijks (biologisch) fruit
bij bedrijven door heel Nederland.
Dit gebeurt via een abonnement model
zodat bedrijven worden voorzien van
gezonde tussendoortje op de werkvloer.
Al het fruit is biologisch gecertificeerd
en staat bekend om de kwaliteit.
Door de enorme groei zijn we op zoek
naar jou!

wat ga je doen

• Hou je ervan om auto te rijden en ben

je per direct op zoek naar een leuke,
zelfstandige baan? Word dan de nieuwe
bezorger voor fruitzaam! 3 a 4 dagen per
week breng jij 100% biologisch fruit bij
bedrijven.

• Je begint met de fruitkisten in te laden.

voedzaam
duurzaam
zorgzaam

Eenmaal klaar met inladen zet je de app
aan met daarin je route. Zo nog ff een
lekker muziekje uitzoeken en je bent er
klaar voor. Boring? Wij dachten van niet.
Het komt niet vaak voor dat je exact een
dezelfde rit moet rijden zodoende raak je
niet in een sleur want we hebben graag
‘happy’ mensen in dienst.

• Natuurlijk verwachten we wel dat je

verantwoordelijkheid neemt voor jouw
werk, veilig rijdt en de fruitkisten met een
glimlach en een eventueel babbeltje bij de
klanten brengt.

• Het is wel van belang dat je in staat bent
fysiek werk te verrichten zoals trappen
lopen, kisten tillen en in- en uitladen.

wat wij vragen

• Een goed humeur, ook in de vroege
ochtenduurtjes.
• Het bedienen van een navigatie is voor jou
geen probleem.
• Zelfstandig, servicegericht en
verantwoordelijk.
• Het liefst ervaring met een bestelbus.
Echter is dit geen must.
• Oog voor veiligheid in werk en verkeer.
functie-eisen

• Rijbewijs B.
• Minimaal mbo werk- en denkniveau.
werkdagen

• Maandag t/m donderdag.
• Minimaal 24 uur per week.
wat krijg je van ons?

• Uitstekend salaris.
• 26 vakantiedagen op basis van een
38-urige werkweek.
• Een dienstverband direct bij Fruitzaam.
• Een uitstekende pensioenregeling.
• Gratis biologisch fruit voor thuis.
• Ouder dan 55 jaar? Dan ontvang je extra
vakantiedagen.

contact
Is deze baan op je lijf geschreven stuur dan
je CV en motivatiebrief naar:
Rutger Vogelezang
rutger@fruitzaam.nl
Voor vragen:
06 40 62 68 07

