Magazijn- en bakwagenchauffeur medewerker (fulltime)
Ochtend- en middagritten rijden met de bakwagen of bestelbus! Tussendoor je collega’s
helpen in het magazijn. Op zoek naar een afwisselende baan en bij goed functioneren een
vast contract? Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!
Wat bieden wij jou
•
•
•
•
•
•
•
•

Uurloon, afhankelijk van je leeftijd en ervaring, conform cao Technische Groothandel
Uitzicht op vast contract
Werktijden tussen 7.30 – 17.30 uur (werkdag van 8 uren)
Ruimte voor eigen initiatief, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Werken in een informele werksfeer met een leuk en gezellig team
Een afwisselende baan in een hecht team en innovatief bedrijf met
doorgroeimogelijkheden;
Werkweek 40 uur, 25 vakantiedagen en een goede pensioenregeling;
Een baan bij een open, nuchter en laagdrempelig bedrijf

Wat vragen wij van jou
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van rijbewijs B
Je bent handig en fysiek in goede gezondheid
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
De Friese taal moet je op z’n minst kunnen verstaan
Je bent verantwoordelijk, klantvriendelijk en werkt nauwkeurig
Je bent een teamplayer

Wat ga je doen
Je start doorgaans rond 8.00 uur. Je helpt je collega’s orders te picken en de pakketten
verzendklaar te maken of indien de tijd het toelaat, doe je magazijn werkzaamheden.
(opboeken en opruimen goederen in stelling) Je gaat als chauffeur elektrotechnische
installatiematerialen en/of verlichting bezorgen bij de klant en voelt je verantwoordelijk voor
het op tijd bezorgen van de orders. Jij bent mede het visitekaartje van FDL en bent dus
representatief en klantgericht. Je communiceert duidelijk met collega’s of klant mocht er iets
misgaan en denkt daarbij oplossingsgericht. Het aantal klanten is afhankelijk van de route
die je rijdt. Bij terugkomst eerst een bakje koffie en/of de lunch en maak je alles klaar voor de
middagroute en/of helpt je collega’s in het magazijn. Je dagindeling wordt bepaald door de
hoeveelheid te bezorgen pakketten en afleveradressen. Je dag eindigt vaak rond 17.00 uur.

Wie zijn wij?
FDL is een zelfstandige, voorraadhoudende groothandel welke producten levert zoals o.a.:
elektrotechnische installatiematerialen, schakelmaterialen, alarmsystemen, domotica
en verlichting.
Wij opereren in het noorden van het land en leveren onze producten uitsluitend aan
bedrijven (business to business).
FDL houdt van een persoonlijke aanpak en beantwoord graag direct aan de balie of
telefonisch de (technische) vragen van gewaardeerde relaties. Wij zijn een innoverend bedrijf
die continu op de hoogte is van de nieuwste elektrotechnische ontwikkelingen en
besturingssystemen. Wij hebben een hecht team dat er samen voor gaat.

Zie jij jezelf passen binnen onze organisatie als chauffeur en magazijnmedewerker?
Solliciteer dan direct en stuur je sollicitatie met CV naar dhr. D.J.W. van Dort
(dj.van.dort@fdl.nl)

Vragen?
Heb je nog vragen over de vacature voordat je wilt solliciteren? Bel dan naar Dirk Jan van
Dort van FDL op telefoonnummer: 06-51568075.

