
 

Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van 
verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul 
beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande 
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in  
garnalen. 

 
 
 

Voor ons bedrijf in Edam en Volendam zoeken wij een enthousiaste 

 

Pendelchauffeur (40 uur per week) 
 
De functie 
In de rol van Pendelchauffeur tussen Edam en Volendam ben je verantwoordelijk voor alle logistieke beweging 
tussen onze vestigingen in Edam en Volendam. Ook krijg je te maken met diverse activiteiten op het gebied van 
logistieke- productie- hands-on en reinigingswerkzaamheden.   
 
Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: 

 

• Heen en weer pendelen tussen Edam en Volendam om goederen te vervoeren; 

• Ondersteunen bij lossen en ontvangen van binnenkomende vrachtwagens; 

• Opruimen en reinigen van opslaglocaties. 
 

Dit breng jij mee 
Voor de functie van pendelchauffeur zoeken wij iemand die weet van aanpakken en vooruit denkt. Het 
belangrijkste vinden wij dat je in bezit bent van een rijbewijs B/C/E en dat je weet hoe je verantwoordelijkheid 
draagt voor de spullen die je vervoert. Daarnaast is logistiek inzicht een pré. Je dient de Nederlandse taal goed 
te kunnen beheersen.  

 
Dit bieden wij 
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid 
en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook voor 
de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Verder hoort er 
ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een tijdelijk 
contract (jaar) met de intentie tot een vast dienstverband. 

 
Je sollicitatie 

 
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur 
je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Naomi van den Akker. 
Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HR op 
telefoonnummer 0299-399340. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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