Vacature Chauffeur/Allround medewerker
(32-40 uur)
Wil jij werken in een familiebedrijf met een no-nonsense cultuur?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Van Schagen Santpoort B.V. , specialist in graszoden en sierbestrating is per direct op zoek
naar een chauffeur/allround medewerker die ons team gaat versterken. We zijn een klein
bedrijf waardoor de werkzaamheden zeer divers zijn. Onze aandacht gaat uit naar een
collega die van aanpakken weet en goed kan schakelen. Qua werkzaamheden kun je op
diverse plekken ingezet worden. Je bezorgt bijvoorbeeld met een van onze vrachtwagens
bestellingen bij onze klanten in Haarlem en omgeving. Het kan ook zijn dat je ingezet wordt
om op ons terrein werkzaamheden te verrichten. Het ene moment ben je dan met een klant
in gesprek over de sierbestrating of verkoop je graszoden. Een ander moment ben je bezig
met het laden van tuinaarde op een aanhanger of zit je even achter de balie omdat je een
factuur moet maken. Kortom; Je bent een persoon die veel in zijn mars heeft en wij vinden
het belangrijk dat jouw talenten juist ingezet worden.
Wij vragen:
 In het bezit van de rijbewijzen B, C en code 95 (of bereid om te behalen).
 Affiniteit met een laad/loskraan.
 Communicatief prettig in de omgang en goed met klanten kunnen communiceren.
 Zelfstandig kunnen werken, doorzettingsvermogen en kwaliteitsgericht.
Wij bieden:
 Een marktconform salaris
 24 vakantiedagen op fulltime basis
 Jaarlijks teamuitje
 Tussen kerst en nieuwjaar zijn we gesloten
 Een prettige en collegiale werksfeer
 Waardering van jouw inbreng
 Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband
De werktijden zijn van 07.30 tot 16.30 uur, bij seizoens-drukte aangepaste werktijden.

Heb jij interesse of ken je iemand die op zoek is naar deze leuke baan?
Onze sollicitatiemogelijkheden zijn:
1. Mail je CV naar Claudia de Jongh, management assistent,
claudiadejongh@vanschagensantpoort.nl
2. Of bel naar Arjan van Schagen, directeur, van maandag tm vrijdag van 07.00 tot 08.00
uur en van 17.00 tot 18.00 uur, 023-5378937
3. Of kom langs tijdens onze openingstijden.

