
HÉ TOEKOMSTIGE VRACHTWAGENCHAUFFEUR!
Wij zijn een verfgroothandel met intussen zo’n 110 collega’s en 22 verkooppunten in Zuid-Holland. Wij hechten 
veel waarde aan de relatie met onze klanten en doen er alles aan om te zorgen dat zij hun vakmanschap zo 
goed mogelijk kunnen uitoefenen

Om onze klanten nog beter van dienst te zijn en om ons team in de logistiek te versterken zijn we opzoek naar 
een vrachtwagenchauffeur.

Wat ga jij doen? 
Je maakt deel uit van ons logistieke team en begint de dag om 7.00 uur ’s ochtends in het magazijn. Samen met een collega uit het magazijn ga je aan 
de slag om jouw vrachtwagen te laden. Dagelijks zorg jij voor de aanlevering van de producten naar de filialen. Je weet hoe deze planning eruit ziet, 
zodra jij bent geladen kan je dan ook direct vertrekken om de filialen te bevoorraden. Dit doe je uiteraard zo efficiënt mogelijk waarbij je de route vanuit 
het routeplan systeem hanteert.

Jouw route bevindt zich in Zuid-Holland, regio Rotterdam en Den Haag. Naast de leveringen aan de filialen kan het ook voorkomen dat je grote 
klantorders gaat bezorgen. Dit doe je met een positieve en klantgerichte houding. Jij bent het gezicht van onze organisatie, naar klanten en collega’s. Wij 
vinden een representatieve uitstraling daarom erg belangrijk, zowel bij de klant, collega’s als in het verkeer.

Aan het einde van de dag kom je terug aan op onze hoofdvestiging. Heb je nog tijd over sluit je de dag af in het magazijn door jouw collega’s hier te 
ondersteunen en als de weersomstandigheden het toelaten kan je de vrachtwagen alvast laden voor de volgende dag. Rond 16:30 uur eindigt jouw 
werkdag.

Wie ben jij?
 •Je beschikt over een rijbewijs B en C.
 •Je bent fulltime beschikbaar.
 •Je bent flexibel en klantgericht.
 •Je bent een teamplayer.
 •Je neemt zelf initiatief door werkzaamheden op te pakken.
 •Je kan goed omgaan met verantwoordelijkheden.
 •Je bent bereid om te leren en jezelf te ontwikkelen.
 •Je bent woonachtig in regio Rotterdam.

Wat bieden wij jou?
• Een gave fulltime baan met volop gezelligheid.
• De ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen door   

 bijv. opleidingen, events, etc. 
• Een goed salaris en goede secundaire    

 arbeidsvoorwaarden.
• 25 vakantiedagen.
• De leukste teambuilding evenementen en bedrijfsuitjes.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie + CV naar 
vacature@simonisverf.nl.
 
Wil je toch eerst nog even iets meer weten? Bel dan gerust met 
Dominique van Kerkhof, Teamleider logistiek & Expeditie, via 
telefoonnummer 06-83501891.


