Bij de Olijslager Groep leveren 175 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van
vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken.
Met 3 centrale magazijnen en 24 verkooplocaties in Noord-Oost Nederland
zijn we altijd Gewoon Dichtbij. De Olijslager Groep kenmerkt zich door een
open cultuur waarin feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds
respect, streven naar plezier in het werk, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans tussen werk en
privé belangrijke elementen zijn.

Voor Stucshop Almelo zoeken wij een

Vrachtwagenchauﬀeur rijbewijs CE (M/V)
Functie
Je werk bestaat uit het bezorgen van onze producten in Noord-Oost Nederland bij klanten met onze eigen vrachtauto’s op de bouw, bij werkplaatsen of bij onze eigen vestigingen.
De diensten zijn regelmatig (tussen 06.00-18.00) en in overleg soms een invaldienst ’s avonds en in het weekend.
De functie is fulltime (gemiddeld 40 uur per week)
Wat worden je werkzaamheden
Laden van de combinatie vrachtauto in overleg met de magazijn collega’s
Bepalen van je rijroute
Bezorgen van onze producten met palletwagen of kooiaap (afhankelijk van de route die je rijdt)
Schoonmaken en netjes onderhouden van je vrachtwagen
Wat verwachten we van je
Onze voorkeur gaat uit naar iemand uit de omgeving Almelo en met ervaring van bouwplaatsleveringen
(bediening kooiaap)
Een punctuele instelling. Je rijdt duurzaam, eﬃciënt en binnen de mogelijkheden op tijd
Klantgerichtheid. Je denkt met klanten mee bij het bezorgen, bent communicatief sterk en vriendelijk
Pro-actief. Je denkt net even een stapje vooruit om de klant te helpen en je bepaalt zelf de handigste route
Collegiaal. Je werkt nauw samen met alle collega’s en daarin helpen we elkaar om gezamenlijk de
klantvraag uitstekend in te vullen
Netjes. Je onderhoudt je materiaal zowel van binnen als buiten netjes en zorgt dat het er verzorgd uitziet.
Inzet, humor en gezelligheid. Je bent een hardwerkende ﬁjne collega om mee te werken.
Wat bieden we
Een veelzijdige baan bij een ﬁnancieel gezond bedrijf
Een goed salaris dat past bij de functie en je ervaring
Prima opleidingsmogelijkheden
Tijdelijke arbeidsovereenkomst met mogelijkheid tot vast
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
Een collegiale werkomgeving met ‘familiegevoel’
Interesse
Stuur dan je CV en motivatie naar HR, Myrthe Sportel (06-15318711) hr@olijslager.nl

