
Vacature Chauffeur Rijbewijs C (ft) 

Waar staan wij voor: 

Nguyen Oriental Foods is al ruim 35 jaar een groothandel in Aziatische producten met een 

focus op Vietnamese levensmiddelen. Wij zijn een groeiend, informeel familiebedrijf met 

korte lijnen, waar service en klantvriendelijkheid voorop staat. Momenteel bestaat het team 

uit 8 personen. De eigenaren zijn zelf ook dagelijks werkzaam in het bedrijf. Wij leveren 

onder andere aan Aziatische supermarkten en Horeca. Ons ruime assortiment kenmerkt zich 

door kwalitatief hoogwaardige Aziatische producten en bestaat uit de hoofdgroepen: Sauzen 

en pasta´s, kruiden/specerijen/oliën, rijst, noedels en vermicelli, groeten en fruit, kant en 

klaar, vlees en vis, dranken, koek en snoep, chips en snacks, desserts en non food. Vanuit 

onze groothandel in Etten-Leur bedienen wij elke dag onze klanten in Nederland en België. 

Daarbij staat persoonlijke aandacht en een snelle, optimale service centraal. 

Wat zoeken wij:  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime chauffeur.  Je bezorgt van maandag tot en 

met vrijdag levensmiddelen bij Aziatische supermarkten en restaurants door heel Nederland 

en België. De bezorging vindt plaats volgens vaste wekelijkse routes. 

De functie: 
o De werkzaamheden bestaan uit het leveren van goederen aan supermarkten en 

restaurants in heel Nederland  en België inclusief laden en lossen. 
o Orderpicken/verzamelen in het magazijn + in de vriescel (ca. -18°C). 
o Helpen bij laden/lossen van bestel- en vrachtwagens. 
o Controleren van producten die voor verzending klaar liggen. 
o Zorgdragen voor orde en netheid in het magazijn. 

 
Wie zoeken wij: 

o Je bent woonachtig in de omgeving Etten-Leur (+30 km) 
o Je hebt ervaring met magazijnwerkzaamheden. 
o Naast het verzamelen van goederen in ons magazijn, vind je het geen bezwaar om 

ook goederen te verzamelen in een vriescel bij ca. -18°C. 
o Je bent al enige tijd in bezit van rijbewijs B en Code 95. 
o Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 
o Je bent leergierig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 
o Je werkt secuur, netjes en gestructureerd. 
o Je bent klantvriendelijk en hebt een enthousiaste instelling. 
o Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. 
o Het is een pré als je in het bezit bent van een reachtruckcertificaat. 
o Beheersing van de Nederlandse taal. 

 
Wij bieden jou: 

o Een aantrekkelijke baan in een groeiend informeel bedrijf met korte lijnen. 
o Een marktconform salaris. 
o Werken in een collegiaal team. 
o Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijk contract, na gebleken geschiktheid 

maak je kans op een vast contract.  
Mocht je willen solliciteren op deze vacature, mail dan je motivatiebrief en CV naar 

kim@nofnl.com . Voor vragen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met mevrouw 

Kim Mac 076-5010878. www.nguyenorientalfoods.com 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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