
Vacature
Chauffeur/Bezorger.

Kom werken bij Fenceweb!

Enthousiast?

Lees je deze vacature en ben je nieuwsgierig geworden naar meer? 
Neem dan contact met ons op! Je kunt solliciteren via onderstaande buttons, 
maar we kunnen ook gewoon een keer een bakje koffie doen! 

Strootsweg 8

7547 RX Enschede

085 - 130 1947

hr@fenceweb.com

Wie is Fenceweb?

Fenceweb is een jonge onderneming met meerdere webshops; 
www.hekwerkonline.nl (B2C Nederland), www.zaunonline.de (B2C Duitsland) 
en www.fenceweb.com (B2B meertalig). Wij zijn een atypische webshop: 
ontstaan vanuit een productiebedrijf, groot geworden in staalproducten als 
bewapeningsproducten en hekwerken. We zagen kansen voor online verkoop 
van hekwerken op de consumentenmarkt. Het begon als een reis met onbekende 
bestemming, maar het is nu serieuze business met jaarlijks 200% groei. 

Doordat de reis voor ons nog steeds een ontdekking is, zul je wel van avontuur 
moeten houden wanneer je bij ons wilt werken. Maar als je het avontuur aangaat, 
is het een fantastische reis! 

Als je er van houdt om met je eigen muziek op, door heel Nederland rond te rijden 

en klanten blij te maken met hun bestelling, wordt dan chauffeur/bezorger voor 

Hekwerkonline! Jij bezorgt bestellingen die online zijn geplaatst, vervolgens 

gepland en gepickt door je collega’s en tot slot door jou geladen en afgeleverd 

bij de klant. Dit alles in je eigen montagebus inclusief tablet van de zaak. 

Je bezorgt maar een paar bestellingen per dag, in een goed geplande route, maar 

het kan zijn dat je het hele land doorreist en allerlei uithoeken ontdekt. Je hebt veel 

vrijheid, zolang alle bestellingen aan het einde van de dag (correct) geleverd zijn. 

Hekwerkonline verkoopt hekwerken en erfafscheidingen en is enorm aan het groeien. 

Klanttevredenheid speelt een grote rol bij die groei en ook jij helpt hier in mee. 

Je gaat pas weg als de klant tevreden is. Mochten er problemen zijn dan 

communiceer je met collega’s en kun je de klant geruststellen.

Ben jij onze nieuwe Chauffeur/Bezorger? 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:
• De bestellingen zonder beschadigingen aan laten komen bij de klant.
• Verantwoord rijden omdat je rijdt in naam van het bedrijf.
• Goed strak contact houden met de planner op kantoor.
• Bij problemen communiceer jij niet alleen met kantoor, maar ook met de klant  
 over de mogelijke oplossingen.
• Zorgen dat de klant tevreden is wanneer je weg rijdt.
• Alle bestellingen binnen de aangegeven tijd leveren.

Wie ben jij?

Wanneer je bij ons werkt moet je vooral vrolijk zijn, je best doen en collegiaal zijn. 
Herken je jezelf in onderstaande, is dat een pré:
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.
• Je bent vriendelijk en behulpzaam naar klanten.
•  Je bent de Nederlandse taal machtig.
• Je vindt het fijn om alleen onderweg te zijn.
• Jij steekt graag de handen uit de mouwen bij het laden en lossen.
• Je staat open voor evt. andere taken bij grote drukte.

Solliciteren

https://www.hekwerkonline.nl/solliciteren
http://www.fenceweb.com
http://www.zaunonline.de
http://www.hekwerkonline.nl

	Knop 3: 
	Knop 2: 
	Knop 4: 


