
 

 

 

 

Wil jij werken bij de grootste kantoorfruitleverancier van de Benelux binnen een jong en gemotiveerd team? Wij 

groeien snel en zijn daarom per direct op zoek naar enthousiaste en servicegerichte koeriers die ons team komen 

versterken. Je  bent in deze functie verantwoordelijk voor het correct bezorgen van het fruit bij bedrijven in 

Nederland en/of Belgie vanuit onze vestiging in Amsterdam.   

 

• Je bent verantwoordelijk voor het afleveren van de fruitmanden 

• Het in- en uitladen van de producten 

• Ervoor zorgen dat de juiste producten worden ingeladen en afgeleverd  

• In deze functie ben je het visiteplaatje van de organisatie  

 

• Je staat volledig achter de visie van Fruitful Office en gelooft in een gezonde levensstijl 

• Je hebt een servicegerichte instelling 

• Je bent netjes, beleefd en representatief 

• Je bent nauwkeurig en punctueel 

 

• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring met het rijden in een bestelbus 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (Engels en Frans zijn een pré) 

• Je bent tussen de 16 en 32 uur beschikbaar 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B 

• Kennis van fruit is geen vereiste maar wel een pré 

• Je bent woonachtig in of rondom Amsterdam 

 

• Een marktconform salaris 

• Training en begeleiding 

• De mogelijkheid om (inter) nationale rij-ervaring op te doen 

• Werken in een leuk en jong team met veel verantwoordelijkheid 

• Onbeperkt fruit op kantoor! 

 

Fruitful Office is de #1 fruitleverancier voor bedrijven in de Benelux. Als specialist in het bezorgen van kantoorfruit 

voorzien wij al meer dan 2.500 bedrijven van een gezonde dosis dagelijkse vitaminen. Ons fruit is vers, lokaal en 

seizoensgebonden en bij alles wat wij doen besteden we aandacht aan duurzaamheid. Daarnaast zetten wij ons in 

voor verschillende maatschappelijke projecten zoals Ripple Africa, Emma at Work en de Voedselbank. 

 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar hr@fruitfuloffice.nl. 

 


