Chauffeur C
NV Cnudde is een Belgisch familiebedrijf met hoofdzetel te Beveren-Leie en vestigingen in
Nederland en Luxemburg. Het is een toonaangevende firma in de voedingssector die
topproducten invoert van over de hele wereld en distribueert naar de betere patisserie-,
gastronomie- en cateringbedrijven in de Benelux. Het gamma is gekenmerkt door innovatie en de
beste kwaliteit: Thermomix, Sicoly (fruitpurees), Cluizel (topsegment chocolade), Pavoni
(marktleider siliconevormen), Agrimontana (gekonfijt fruit en kastanjes), Pacojet, La Rose Noire
(taartbodems en afgewerkte luxe patisserie), Tescoma (keuken tools), Demetra (Italiaanse
specialiteiten)...
NV Cnudde is een ambitieuze onderneming en wil graag verder groeien. Daarom zijn wij op zoek
naar gedreven chauffeurs (M/V/X)
Functieomschrijving
Als chauffeur sta je in voor het vervoeren van de goederen over heel de Benelux. Je controleert
je lading op volledigheid en eventuele schade. Je bent fysiek fit want je laadt zelf de goederen uit
je vrachtwagen bij de levering. Je bezorgt de juiste documenten aan de juiste personen. Je gaat
gestructureerd tewerk en neemt graag initiatief om de workflow te optimaliseren.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hecht veel belang aan orde, nauwkeurigheid en stiptheid
Je bent flexibel qua werktijdschema's, 's ochtends begin je soms vroeg en
vertrek je vanuit onze site te Beveren-Leie
Je bent in het bezit van een geldig C rijbewijs
Je hebt zin om te werken en je gaat telkens voor het beste resultaat
Klantvriendelijkheid is ontzettend belangrijk
Je spreekt vloeiend Nederlands en in beperkte mate Frans
Ervaring als chauffeur is een groot pluspunt, maar geen vereiste

Cnudde biedt je
•
•
•
•

Een vaste job met een contract van onbepaalde duur
Een mogelijkheid tot veel uren doen tegen een zeer aantrekkelijke verloning
Een gevarieerd klantenbestand wat iedere dag voor jou anders maakt
Een stabiele werkomgeving met een menselijke aanpak, waar initiatief nemen
en discipline enorm gewaardeerd wordt
Interesse in deze functie? Mail uw recentste CV naar elise@cnudde.com

