
Tankwagenchauffeur (m/v)
Op onze locatie: Kruiningen

Als chauffeur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het vervoeren van onze 
Co-producten van verschillende leveranciers. Deze producten worden voornamelijk gelost bij 
veehouders en/of fabrieken. Afhankelijk van het soort product (vloeibaar/steekvast) zetten wij 
hiervoor een tank- of containerwagen in. 

Wij vragen:
-  Een enthousiaste persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel
-   Servicegerichtheid richting onze leveranciers en klanten, hierbij moet je denken aan  

nauwkeurig werken en het hebben van een aanpakkersmentaliteit.
-  Rijbewijs CE, code 95 is een pre 
-  Een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en teamgeest;
-  Enige affiniteit met de agrarische sector

Wij bieden
-   Een uitdagende functie in een organisatie welke volop in beweging is en op verschillende 

vlakken innoveert, maar waar bovenal een goede, informele sfeer is. 
-   Een functie bij een bedrijf met een modern wagenpark met vrachtwagens voorzien van de 

laatste technologie en apparatuur;
-  Een langdurige arbeidsrelatie waarbij onderling vertrouwen centraal staat; 
-   Een goed salaris met eigen arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioenregeling,  

30 vakantiedagen, winstdelingsregeling en collectieve zorgverzekeringen.

Interesse?
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Wilma Linders,  
HR Advisor, tel. 024-7440178. Jouw schriftelijke sollicitatie kun je sturen aan  
Duynie B.V. jobs@duyniegroup.com

Over Duynie
Duynie is onderdeel van de Duynie Group. Deze bestaat uit 15 internationaal opererende handels-  
en productieondernemingen in Europa. De ondernemingen houden zich bezig met het op een 
innovatieve manier, maximaal tot waarde brengen en afzetten van coproducten uit de levens-
middelenindustrie. Duynie Group heeft 400 medewerkers en maakt deel uit van Royal Cosun.  
Duynie Group bestaat uit: Duynie Feed, leverancier van vochtrijke diervoeders in Europa; Novidon,  
vermarkten van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten; AgriBioSource, actief in de vermarkting  
van biomassa als grondstof voor energie-opwekking; Duynie Ingredients, biedt duurzame  
oplossingen voor de hobbyhuisdiersector. Kijk voor meer informatie op www.duynie.nl

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