
VHC Jongens BV, t.a.v. afdeling PZ, Postbus 2, 1510 AA Oostzaan
Tel. 075 684 30 55, pz@vhcjongensbv.nl, www.vhcjongensbv.nl

Wij zoeken bij VHC Jongens BV naar

Medewerkers
orderadministratie nacht 
Werktijden ± 20.00 uur tot 5.00 uur. (3 nachten per week)

Deze functie houdt in:
• Het invoeren van orders t.b.v. onze klanten;
• Diverse mutatiewerkzaamheden;
• Het uitdraaien van pakbonnen;
• Diverse overige administratieve werkzaamheden.

Wij zoeken enthousiaste, nauwkeurige en fl exibele collega’s die zelfstandig kunnen werken,
de Nederlandse taal goed beheersen en bij voorkeur ervaring hebben in een soortgelijke functie.

Indien u belangstelling heeft voor een van deze functies, graag uw schriftelijke reactie,
voorzien van cv naar onderstaand adres. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Als totaalleverancier is VHC Jongens BV een bezorg groot handel die de volle breedte
van de horeca bedient. VHC Jongens BV biedt onder meer een groot productassorti ment 
van topkwaliteit, unieke concepten en logistiek op maat. 

VHC Jongens BV is een dynamisch en innovatief bedrijf waar ruim 150 mensen werkzaam zijn. 
Onze klantenkring groeit gestaag. Kwaliteit en service staan hoog in ons vaandel.
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krachten (scholieren/studenten)
(voor de maanden april t/m september)

Werktijden 08.30-17.00 uur

Orderpickers
(scholieren/studenten, minimaal 17 jaar)

Werktijden maandag tot vrijdag van 06.00 tot 14.00 uur, 
zaterdag 06.00 tot 14.00 of avond vanaf 20.00 uur
In vakantietijd kan extra gewerkt worden.

VHC Jongens BV is totaalleverancier voor de professionele horeca en grootverbruik 
in Noord-Holland. Vanuit ons centraal gelegen distributiecentrum in Oostzaan 
bezorgen wij met meer dan 90 vrachtwagens dagelijks een compleet assortiment 
producten aan onze relaties. Wij zijn proactief en innovatief, onze specialiteiten 
zijn: service, kwaliteit en professionaliteit. Onze medewerkers zijn klantgericht, 
gedreven en hebben een professionele instelling.


