
Wat bieden wij jou?
• Een informele en gezellige werksfeer.
• Een uitdagende job bij een ambitieus bedrijf 

met een afwisselende functie.
• Veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
• Een goed salaris en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden.
• Diverse doorgroeimogelijkheden.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie + CV naar 
vacature@simonisverf.nl.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 
Bel dan met Esmee van Hooft, HR Manager, via 
telefoonnummer 06-14321901.

Hé toekomstige chauffeur!
Ben jij die topper die ervoor gaat om de klant elke dag met een glimlach van zijn producten 
te voorzien, je voldaan voelt wanneer je weer alle bezorgingen hebt kunnen verwerken en je 
handen graag uit de mouwen steekt? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Wat ga jij doen?
Je begint de dag om 7.00 uur ’s ochtends in het magazijn om jouw collega’s in het magazijn te ondersteunen. Zodra alle 
bezorgingen van die dag bekend en gepland zijn begin je met het laden van jouw bus. Dit doe je zo efficiënt mogelijk 
waarbij je rekening houdt met de route van die dag. Voor het plannen van de routes maken wij gebruik van een routeplan 
systeem. 

Zodra je bus is geladen ga je de weg op en onze klanten (hoofdzakelijk in Zuid-Holland) beleveren. Dit doe je met een 
positieve en klantgerichte houding, jij bent het gezicht van onze organisatie. Daardoor hebben wij een representatieve 
uitstraling hoog in het vaandel staan, zowel bij de klant als in het verkeer.

Aan het einde van de dag kom je terug aan op onze hoofdvestiging. Heb je nog tijd over sluit je de dag af in het magazijn 
door jouw collega’s hier te ondersteunen.

Wie ben jij?
• Je bent fulltime beschikbaar
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je bent een teamplayer.
• Je neemt zelf initiatief door werkzaamheden op te pakken.
• Je kan goed omgaan met verantwoordelijkheden.
• Je bent bereid om te leren en jezelf te ontwikkelen.
• Woonachtig in regio Rotterdam

De organisatie
Wij zijn een snel groeiende verfgroothandel in Zuid-Holland die dagelijks met passie het vakmanschap koestert. Met 17 
verkooppunten en ruim 80 collega’s leveren wij onze producten elke dag aan meer dan 4.000 professionele 
schildersbedrijven.


