
 
 

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij: 

CHAUFFEURS ( FULLTIME)    

Maak je borst maar nat, want wij zijn Multi Bier. Een groothandel in speciaalbieren. Niet 
zo maar eentje: we hebben een enorm assortiment van ruim 3.500 speciaalbieren! En we 
zijn op zoek naar jou, onze nieuwe Chauffeur! 
 

Wie ben jij? 
Jij bent een echte professional, zelfstandig en de wegenkaart van Nederland ken je bijna uit je hoofd. 
Afspraak is afspraak, dus zorg je ervoor dat je op tijd bij de klanten bent. Je bent het visitekaartje van 
het bedrijf en bent een belangrijke schakel tussen de organisatie en je vaste klanten, omdat jij ze 
wekelijks spreekt. Je levert de goederen af en neemt ook weer emballage mee terug. 
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent fysiek sterk en weet van aanpakken. 
 
Functie-eisen: 

 Jij bent in het bezit van het vrachtautorijbewijs C + E 
 Jij bent een professional en in bezit van vakbekwaamheid Code95 (chauffeursdiploma) 
 Jij hebt een MBO werk- en denkniveau 
 Jij spreekt correct en beschaafd Nederlands 
 Naast een goede chauffeur ben je tevens een goede controleur 
 Jij weet goed wat je vervoert en aflevert en legt dit ook nauwkeurig vast 
 Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn voor jou twee vanzelfsprekendheden 

 
Wat kunnen wij je bieden: 
Multi Bier BV is een professionele organisatie met volop kansen om succesvol te zijn. 
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, informeel, maar vooral met respect voor elkaar. 
Bij aanvang bieden wij je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. 
Natuurlijk hoort hier een marktconform salaris bij en worden de overuren tegen 150% vergoed. 
We hebben iedere vrijdag een gezellige borrel, waardoor je het contact met de collega’s houdt en 
alle bevindingen van die week in een informele sfeer kunt doorspreken. 
 
Interesse: 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt 
als chauffeur. Stuur een e-mail met je cv naar personeelszaken@multibier.nl.  
 
Heb je nog vragen? Dan kun je voor meer informatie bellen met Peggy-Lee Brown, manager 
Personeel en Organisatie, via 06 38 68 64 94.  
 
Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële 
kandidaten en stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden. 


