
VACATURE

Felix van der Pu�en Verf is met 12 ves�gingen in Brabant en Limburg een regionale verfgroothandel in Bouw, DHZ en Protec�ve
Coa�ngs, die zich met name richt op de professionele gebruikers en/ of verwerkers, �mmerfabrieken, stucadoorsbedrijven en de 

opdrachtgevende markt zoals woningbouwcoöpera�es, architecten, adviesbureaus en Verenigingen van Eigenaren.

Dagelijks zijn vanuit 12 ves�gingen in Noord-Brabant en Limburg zo’n 70 enthousiaste medewerkers ac�ef.

Ter versterking van onze organisa�e zijn wij op zoek naar de volgende kandidaat:

Als Oproep chauffeur ben je verantwoordelijk voor het laden, lossen en vervoer 
van verf en aanverwante ar�kelen naar afnemers en verwerkers in de regio.
 
De werkzaamheden starten vanaf de ves�ging en vinden in overleg plaats
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Jouw profiel: Een accurate en gestructureerde collega. Je bent servicegericht en
levert kwaliteit. Je hebt mbo werk- en denkniveau en bent in bezit van rijbewijs B.
Je weet echt van aanpakken! Daarnaast ben je collegiaal en flexibel met betrekking
tot werk�jden.

Geboden wordt: Een leuke, afwisselende (bij-) baan binnen een groeiende en
gezonde organisa�e, met een aangename, informele en collegiale werkomgeving.

OPROEP CHAUFFEUR M/V
diverse standplaatsen

Juist senioren verzoeken wij om bij interesse te reageren.

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Renee van der Kruijs. 
Mobiel 06-22500750 of per mail r.vanderkruijs@fvdpverf.nl 

Hij zal je graag verder informeren!
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opdrachtgevende markt zoals woningbouwcoöpera�es, architecten, adviesbureaus en Verenigingen van Eigenaren.

Dagelijks zijn vanuit 12 ves�gingen in Noord-Brabant en Limburg zo’n 70 enthousiaste medewerkers ac�ef.

Ter versterking van onze organisa�e zijn wij op zoek naar de volgende kandidaten:

Als oproepkracht ga je orders verzamelen aan de hand van pick-opdrachten, en 
je maakt deze verzendklaar.

Er wordt gewerkt op zaterdag overdag, en doordeweeks in de middag en/of avond.

Je werkt in een gezellig team met voornamelijk jongeren, en kunt in overleg je
eigen werk�jden bepalen.

Ben je 15 jaar of ouder, en ben je op zoek naar een leuke bijverdienste, kom dan 
werken als oproepkracht in ons distribu�ecentrum te Uden.

OPROEPKRACHTEN
voor ons distribu�ecentrum te Uden

Deze bijbaan is uitermate geschikt voor scholieren.

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Timon Smits. 
Mobiel 06-12160881 of per mail t.smits@fvdpverf.nl 

Hij zal je graag verder informeren!

De werkzaamheden vinden plaats in ons distribu�ecentrum op Linie 21 te Uden.


