
 
 

  

 

Mensen laten genieten en de klanten volledig ontzorgen. Sinds 1982 is ons familiebedrijf Horesca 

Horecavo actief als horecagroothandel in de Bollenstreek, Randstad en omgeving. Samen met ons 

TEAM bestaande uit 17 vrachtwagens en 80 medewerkers zorgen wij er iedere dag weer voor dat 

onze klanten compleet voorzien zijn van ons brede assortiment.  

 

Wij groeien elk jaar door en daarom zijn we opzoek naar een gedreven, enthousiaste en 

resultaatgerichte topper die ons team fulltime komt versterken. Ben jij deze topper? 

 

Chauffeur (M/V) 
32 – 45 uur 

 

 

 

Functie eisen: 

• In ons werkgebied bezorg je met een van onze koel- vrieswagens de orders af bij onze 

klanten.  

• Je bent representatief want je bent ons gezicht en visitekaartje bij de klanten 

• Je bent gemotiveerd en kunt snel en accuraat werken 

• Je hebt een flexibele instelling.  

• Je bent een verantwoordelijke en gezellige collega die graag de handen uit de mouwen 

steekt.  

• Je kunt zelfstandig werken.  

• Je bent woonachtig in ons verzorgingsgebied  

• Je hebt je rijbewijs C + Code 95 of je hebt je rijbewijs B en bent bereid om je rijbewijs C te 

gaan halen. Bij gebleken geschiktheid zullen wij jou hierin ook ondersteunen.  

 

Wat bieden wij jou? 

• Een goed salaris 

• Uren en roosters: flexibel of vast 

• Toegang tot bijzondere en lekkere producten 

• Leuke collegiale sfeer, korte lijnen en een vast team 

• Doorgroeimogelijkheden 

• Nieuwe en goed onderhouden vrachtwagens. 

 

Herken jij jezelf in deze vacature en wil je graag bij Horesca Horecavo de handen uit de mouwen 

steken? Solliciteer dan direct en stuur jouw korte motivatie en CV naar ons toe via onderstaande 

contactgegevens.  

Wil je graag wat meer informatie? Neem dan contact op met Bert Anneveldt via 06-51448946 of mail 

naar b.anneveldt@horesca-horecavo.nl 

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.horesca-horecavo.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


