
 

 

 
 
 
 
Werken als bezorger m/v met B of C rijbewijs bij VAV divers in Etten-Leur?   

 
 Etten-Leur      32 tot 40 uur      

 
Even voorstellen:  
Wij zijn VAV divers: een gespecialiseerde groothandel ten behoeve van de specialisten in de versmarkt, zoals de 
slagerij, groentezaak, kaaswinkel, delicatessenzaak, catering, horeca en supermarkt. Niet alleen het leveren van 
kwalitatief hoogwaardige producten, maar ook advisering en service staat bij ons centraal. 
 
Plus- en minpunten: 

 De mogelijkheid om ook parttime te werken; 
 Je bent in het weekend vrij (op een hoge uitzondering na);   
 Je vrachtwagen wordt voor je gewassen, zodat je altijd wegrijd in een schone wagen;  
 Van dinsdag tot en met vrijdag ben je uiterlijk rond 18:00 klaar; 
 Je zal veelal dezelfde routes gaan rijden, zo leer jij de klanten en hun wensen goed kennen én hebben 

zij een kopje koffie voor je klaar staan als je aan komt rijden; 
 Kleinere vrachtwagens – distributiewagens tot 8.6 ton;  
 Indien niet in bezit zijn wij eventueel bereid om je op termijn op te leiden tot rijbewijs C. 
 Het is geen zwaar werk, maar er moet wel het nodige versjouwd worden.  

 
Jouw specificaties: 

 Je hebt een goed humeur. Je vindt het leuk om bij klanten op bezoek te gaan en bent klantvriendelijk; 
 Je hebt rijbewijs B of C; 
 Je beheerst de Nederlandse taal goed. 

 
Standaard meegeleverd:  

 Een vast salaris; 
 Pensioenregeling; 
 Een dienstverband direct bij de VAV*groep (na een proefmaand); 
 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek, als je belooft dat je terugkomt; 
 Werken voor een innovatief bedrijf in een informele sfeer; 
 Toffe doorgroeimogelijkheden; 
 Gezellige bedrijfsuitjes en feestjes; 
 Klanten die écht blij worden van je komst.  

 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar lisa.verdaasdonk@vavdivers.nl. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met 
Rajko van der Heide  via rajko.vanderheide@vavdivers.nl 

 
VAV divers is onderdeel van de VAV*groep 

 
 
 

Zwarthoofd 2, 4878 AL Etten-Leur, 076 – 5043000, www.vavdivers.nl

Werken als Medewerker Interne Organisatie m/v 
bij VAV*divers in Etten-Leur?

(36 tot 40 uur)
Even voorstellen:
Wij zijn VAV*divers: een gespecialiseerde groothandel ten behoeve van de specialisten in de 
versmarkt, zoals de slagerij, groentezaak, kaaswinkel, delicatessenzaak, catering, horeca en 
supermarkt en wij  maken deel uit van de VAV*groep. Als werknemer bij de VAV*groep draag je 
de missie en visie van onze organisatie uit; niet alleen het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
producten, maar juist ook advisering en service staat bij ons centraal.

De afdeling:
Interne organisatie is een dynamische afdeling waar veel gebeurt. De medewerkers van
deze afdeling hebben kennis van automatisering en computerprogramma’s. Samen beheren
zij verschillende databestanden en zorgen dat de gegevens op een correcte wijze worden
aangevuld of aangepast.

Werkzaamheden:
•  Ondersteuning van de Manager Interne Organisatie in uitvoerende werkzaamheden op

het gebied van databeheer, bedrijfsprocessen en projecten;
• Beheer en onderhoud van het Centrale- en Decentrale artikelbestand;
•  Onderhoud van de databestanden conform de normen die de VAV*groep daarvoor heeft 

vastgesteld en ervoor zorgen dat de inhoud altijd compleet en up-to-date is;
• Overige administratieve taken; 
• Ondersteuning van andere afdelingen als backup.

Jouw specifi caties:
• Je beheerst de Nederlandse taal goed. Zowel in woord als geschrift;
• Je hebt minimaal een diploma op MBO niveau;
• Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook een teamplayer;
•  Je hebt een affi niteit met gangbare software-, hardware- en kwaliteitszorgsystemen,

bijvoorbeeld Excel en Word.

Standaard meegeleverd:
• Een vast salaris; 
• Het is een drukke, maar ook gezellige werkomgeving. 
• Je werkt voor een innovatief bedrijf in een informele sfeer; 
• Pensioenregeling; 
• Een dienstverband direct bij de VAV*groep (na een proefmaand); 
• 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek, als je belooft dat je terugkomt.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Edwin Snelders, Manager Interne Organisatie via edwin.snelders@vavdivers.nl

Stuur je Motivatie + Curriculum Vitae naar lisa.verdaasdonk@vavdivers.nl

VAV divers is onderdeel van de VAV*groep


