25 januari 2019

Vending@Work voorziet sinds 1994 bedrijven, scholen en publieke ruimtes in het hele land van een
breed en gevarieerd assortiment tussendoortjes. Dit doen wij door middel van snoepautomaten,
frisdrankautomaten, combinatieautomaten, koffieautomaten en broodjesautomaten. Op scholen
kunnen wij dit desgewenst aanvullen met een uitgiftebalie voor verse broodjes. Vending@Work
onderscheidt zich door een klantgerichte en flexibele service en een uitgebreid scala aan producten.
Uitgangspunt is dat elke organisatie anders is. Vending@Work heeft oog voor die diversiteit en stemt
haar service daar zoveel mogelijk op af.
Rijd jij graag in een auto en houd je van werken in een zelfstandige functie? Lijkt het je leuk om diverse
frisdrank- en snoepautomaten te vullen? Ben je niet bang voor een lange werkdag en ben je meerdere
dagen in de week beschikbaar? Dan is Vending@Work in Nieuwegein op zoek naar jou!
Wij zoeken namelijk meerdere

Operators snoepautomaten
(24/40 uur per week)
In deze functie ga je zelfstandig op pad en wordt er van je verwacht dat je netjes en correct kan rijden
in een bestelbus. Je zorgt dat de verschillende frisdrank- en snoepautomaten zorgvuldig gevuld
worden en de producten op datum gecontroleerd zijn. Daarnaast controleer je de wisselaars en los je
kleine storingen op. Je krijgt vaste werkdagen met daarbij vaste routes, zodat je de klant leert kennen
en de klant jou. Je wordt daarmee verantwoordelijk voor je eigen gebied en bent daardoor het
visitekaartje van ons bedrijf.
Deze functie is voor minimaal 2 dagen in de week. Je krijgt vaste werkdagen van 8 à 12 uur per dag.
Je werkdag begint 's ochtends rond 06:00/06:30 uur met het klaarmaken van je bestelbus en bij
terugkomst haal je de bestelbus weer leeg, waarna je de dag bespreekt met de sluiter.
Jouw profiel:
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding
- Minimaal 1 jaar in bezit van rijbewijs B
- Woonachtig in een straal van 10 km van de locatie
- In bezit van VCA is een pre
- Ervaring met rijden in een busje zonder achteruit kijkmogelijkheden is een pre
- Representatief
- Goede communicatieve vaardigheden
- Klantgericht
Wat wij bieden:
Een leuke zelfstandige baan bij een informeel bedrijf dat sterk groeiende is.
Sollicitatieprocedure:
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en flexibele mensen. Graag ontvangen wij sollicitaties inclusief cv
per mail op vacatures@vendingatwork.nl. Vermeld daarbij ook welke dag(en) jij beschikbaar bent

