Chauffeur CE
’s Ochtends vroeg in een moderne vrachtwagen de weg op om onze klanten te voorzien van hun
gekoelde producten en voor het eten weer thuis! Dat is top toch?
Jouw rol als Chauffeur
Dankzij onze gunstig liggende distributiecentra rijd jij vooral korte ritten, met een aantal stops tussendoor.
Je levert verse levensmiddelen, precies op de juiste temperatuur en op tijd aan bij onze klanten.
Onderweg heb je veel contact met onze planning en je voelt je al snel thuis bij alle laad- en loslocaties.
We zorgen dat je de planning op tijd hebt, zodat je precies weet waar je aan toe bent.
Wat bieden we je vanuit STEF?
• Een mooi salaris (D-schaal) volgens de cao TLN Beroepsgoederenvervoer, met in januari 2022 een
verhoging van 3,25%;
• Een mooie internationale werkomgeving vol kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Zo richten we
ons samen op de toekomst;
• Een modern wagenpark en apparatuur, wat we zeer goed onderhouden;
• Gebruik van een elektrische pompwagen;
• De mogelijkheid tot het volgen van code 95 trainingen;
• De mogelijkheid om aandeelhouder te worden van STEF, zodat je direct deelt in ons succes;
• Een gezellige werksfeer met korte lijnen en de optie om parttime te werken.
Wat verwachten wij van jou als Chauffeur?
Jij bent altijd heel relaxed, wat de omstandigheden onderweg ook zijn. Zo rijd je altijd veilig en met
aandacht. Verder heb je:
•
•
•
•
•

Je rijbewijs CE, code 95 en een digitale bestuurderskaart;
De wegenkaart van Nederland goed in je hoofd;
Een flinke dosis passie voor transport en logistiek;
Altijd je glimlach bij je, waardoor iedereen het leuk vindt om je te zien;
Een sociaal karakter, waarbij je ook klaarstaat voor je collega’s.

Wie zijn wij?
STEF is dé Europese specialist in food logistics: we werken met 19.000 mensen in 7 Europese landen. In
Nederland hebben we 4 vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en hebben we een
geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke netwerk vervoeren we
gekoelde, diepgevroren of ongekoelde verse producten door heel Europa, volledig volgens alle
veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu. Via ons programma “Moving Green” dragen we
ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot en koolstofarm energiegebruik. We
zijn vernieuwend met ons steeds flexibelere en sterk gedigitaliseerde supply chain. Zo werken we
efficiënt en met de hoogste kwaliteit.
Tijd voor actie!
Is dit helemaal jouw ding? Solliciteer dan meteen door te emailen naar
STEF_BODEGRAVEN_HR@stef.com. Stuur ons een mail met je cv en de reden waarom je deze functie
wil. Dan nemen we snel contact met je op. Heb je eerst nog een vraag? Bel dan met de afdeling HR via
088 939 5110.
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