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Stark is het leerwerkbedrijf voor de gemeenten Hoogeveen-De Wolden en Midden-Drenthe. Bij 
Stark benutten we de individuele talenten van medewerkers, kijken we naar sterke punten en 
zoeken we naar win-win-situaties. We werken samen met medewerkers en het bedrijfsleven aan 
zinvolle banen, toekomstperspectief en het vinden van (werk)geluk. Stark biedt ontwikkelkansen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En Stark helpt daarmee ondernemers in de 
regio hun merk te versterken door sociale waarde toe te voegen.  
Kortom: Wij zijn Stark. Ster in bedrijf.  
 
Eén van de afdelingen binnen ons leerwerkbedrijf is Business Post. In totaal zijn er op deze afdeling 
ruim 25 medewerkers werkzaam. Voor deze prachtige afdeling zoeken wij  een: 
 
    Pakketchauffeur 
 
Als pakket chauffeur bij Business Post ben je verantwoordelijk voor het ophalen, vervoeren en in een 
later stadium bezorgen van pakketten in jouw werkgebied. Je start op de werklocatie om je bestelbus 
van Business Post gereed te maken voor de rit. Je praat even met je collega’s en daarna ga je op pad. 
Je past soms de route nog iets aan om de pakketten op te halen. Je bent lekker in beweging, want je 
stapt steeds in en uit de bus met allerlei soorten pakketten. Het is dus belangrijk dat je fit bent.  
 
Wat ga je doen? 
Als koerier van Business Post ben je niet zomaar een chauffeur. Jij bent hét visitekaartje voor Business 
Post en jij weet hoe jij de klanten voor jou en Business Post kan winnen. Je vindt het leuk om jezelf elke 
keer weer uit te dagen om zo efficiënt mogelijk jouw rit te rijden, zonder dat de kwaliteit hieronder lijdt. 
Daarnaast heb jij er geen problemen mee om jouw zorgvuldige uitgestippelde rit soms te wijzigen omdat 
er een belangrijke opdracht tussendoor komt. Je begint vol enthousiasme aan je rit. Je zorgt ervoor dat 
je op tijd bij de klanten bent om hun pakketten op te halen. En ook het bezorgen doe je snel en efficiënt. 
De werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Wanneer blijkt dat jij die topchauffeur bent waar 
Business Post naar op zoek is, is er de mogelijkheid dat Business Post jouw in vaste dienst neemt. 
 
Wat vragen wij verder van je? 
Je hebt een geldig Nederlands rijbewijs B en minimaal 1 jaar rijervaring. 
Je hebt een goede geografische kennis. 
Je spreekt, leest en schrijft goed Nederlands. 
 
Wij bieden  
Je start met een dienstverband van 20 tot 24 uur per week, met de mogelijkheid tot uitbreiding van 
uren en een vast dienstverband. Als je begint verdien je tussen de €1.675,00 tot €1.862,00 bij een volledig 
dienstverband.  
 
Heb je nog vragen? 
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Saskia Hertog, directeur, 

telefoonnummer: 06-42090839. 

Kun jij niet wachten om voor Business Post aan de slag te gaan? Solliciteer dan snel! 
Indien je in aanmerking wilt komen voor deze functie dien je uiterlijk 1 februari 2020 je 
sollicitatiebrief met uitgebreid CV te sturen naar: Stark,  t.a.v. de heer  
G. Dokter, HRM-administratie, Postbus 740, 7900 AS te Hoogeveen. Of stuur een e-mail naar: 
sollicitatie@wijzijnstark.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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