
Enthousiaste Bijrijder  
Bij de Steigerhoutstunter streven wij erna om onze klanten zo snel en goed mogelijk te voorzien van 

hun bestelling die ze via onze webshop geplaatst hebben. Om te kunnen voldoen aan de wensen van 

onze klanten willen wij uitbreiden binnen onze logistieke afdeling. Wij zijn opzoek naar een bijrijder 

die onze chauffeurs kan bijstaan bij de dagelijkse werkzaamheden. 

Wat ga je doen: 

- Bestelbus aan de hand van de route efficiënt inladen. 

- Bestellingen controleren op beschadigingen en/ of gebreken. 

- Je ondersteunt en assisteert je collega in het verkeer 

- Je ondersteunt je collega zodat jullie dag vlekkeloos verloopt. 

- Je neemt eventueel verpakkingsmateriaal mee terug. 

- Bij terugkomst meld je retour bestelling aan bij het depot. 

- Je checkt de bestelbus op beschadigingen en laat deze schoon en afgetankt achter. 

Wat wij van je verwachten: 

- Je bent minimaal 20 uur per week inzetbaar van maandag t/m zaterdag. 

- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

- Je hebt minimaal MBO werk- en denk niveau. 

- Je beschikt over een Nederlands B rijbewijs. 

- Je hebt technische kennis en ervaring met het monteren van meubelen. 

- Je bent communicatief sterk en kan goed samenwerken. 

- Je bent fit en vind het geen probleem om samen met je collega een tafel van 70kg 3 trappen 

op te tillen. 

- Je bent niet verlegen om bij onze klanten het “gezicht” van de Steigerhoutstunter te zijn. 

- Je woont maximaal 30 minuten vanaf onze locatie in Veldhoven. 

Wat jij van ons kan verwachten: 

- Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 

- Interne trainingen.  

- Top werksfeer met top collega’s.  

- Korting op onze eigen producten. 

- Uitdagend en afwisselend werk. 

- Een goed onderhouden bestelwagen. 

Wat je ons mag mailen bij interesse: 

Wil jij in aanmerking komen voor deze functie? Mail dan je CV met een foto van jezelf en 

motivatiebrief naar info@steigerhoutstunter.nl t.a.v. Bram Muijsers. Heb je eventueel nog andere 

vragen mag je ook altijd even bellen naar 040-7117461. Nadat je ons hebt aangeschreven ontvang je 

van ons uiterlijk binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie terug. 
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