
 
 

 
 

 
Smaakt dit naar meer? 
   
Jouw ingrediënten: 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs C – code 95 - 
chauffeurspas. 

 Je beheerst de Nederlandse taal. 

 Je vindt het geen probleem om vroeg te beginnen en               
’s middags op tijd weer naar huis te gaan. 

 Je bent fysiek fit (zelf laden en lossen van de vrachtwagen). 

 Je communiceert klantgericht met onze klanten. 

 Je voelt je thuis in de versbranche. 
 

 Ons aanbod 
  Wij bieden jou....’an offer you can’t refuse’. 

 Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische 
onderneming met voldoende mogelijkheden om jezelf te 
bewijzen 

 Goede arbeidsvoorwaarden 

 De mogelijkheid om 4 dagen te werken (di-wo-do-vr) 

 Een vast contract in het vooruitzicht 

 Maximale ondersteuning 

 Een informele werksfeer 
 

  Dit zijn de feiten: 

 Boonstra versAlert bestaat al ruim 70 jaar! 

 Ons team bestaat uit ca. 24 collega’s 

 Vestingplaats  Peize (tussen Groningen en Assen)  
bedrijfspand. 

 Wij zijn dé supporter van versspecialisten en hebben alles in 
huis om slagerijen, groentespeciaalzaken, traiteurs, cateraars 
en horecagelegenheden te voorzien van een uniek en 
uitgebreid versassortiment 

 Wij bedienen onze klanten van A tot Z zelf 

 Wil je meer weten over versAlert? Kijk dan op onze website: 
www.versalert.nl 
 

 
 
 

Mail jouw CV en motivatie naar 

Personeelszaken@boonstra-verswaren.nl  

Chauffeur (bij voorkeur 32-40 uur|week) 
 
“Wij zoeken een duizendpoot die dagelijks een vaste groep klanten wil bevoorraden in het 
Noordoosten van Nederland én het een uitdaging vindt om voor Boonstra versAlert het 
visitekaartje, relatiebeheerder en de ogen & oren bij vragen te zijn! 
 
Met wie?  
Met alle directe collega’s op de afdeling magazijn en logistiek, én in nauwe samenwerking met alle 
andere collega’s op onze vestiging in Peize. 
 
Als chauffeur van Boonstra versAlert bestaan jouw werkzaamheden uit...… 

 Laden van de te verzenden orders  

 Rijden van de route volgens vastgestelde volgorde van levering 

 Afleveren en controleren van de bestellingen 

 Retour nemen goederen (na klacht of foutieve levering) en emballage 

 Persoonlijk overhandigen van documenten aan de klant (afleverbonnen, reclamefolders etc.) 

 Registratie van geleverde en retour genomen emballage 

 Uitvoeren van gebruikersonderhoud aan het voertuig (olie, water enz.) 

 Op tijd doorgeven van eventuele servicebeurten, reparaties APK 

 Schoonhouden van het voertuig binnen en buitenkant 

 Klachten op correcte wijze doorgeven de interne organisatie 
 
Verder ben je verantwoordelijk voor..... 

 Zich houden aan de verkeersregels 

 Persoonlijke hygiëne  

 De lading voor de betreffende lever dag 

 De technische staat van het voertuig 

 Temperatuurbeheersing van de lading 

 Representatie van het bedrijf 

 Zorgvuldig omgaan met sleutels van klanten 
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