
Hotelbedding bestaat sinds 1998 en is inmiddels uitgegroeid tot marktleider van Nederland 
op het gebied van hotelbedden en aanverwante artikelen. Wij hebben meer dan 1300 
klanten, waaronder hotels, bungalowparken, bed & breakfast, horecagelegenheden en 
andere instellingen in Nederland en het buitenland.  
 
Wat ons elke dag drijft als onderneming is het bieden van hoogwaardige kwaliteit producten 
en services, die een gezonde en comfortabele nachtrust op een betaalbare wijze voor 
iedereen bereikbaar maken. De nachtrust staat centraal in onze onderneming, wij zien dit 
dan ook als de basis van een gezond leven. Wij streven naar erkenning op het gebied van 
persoonlijke service & advies, het leveren van kwaliteit met inspirerende producten aan 
onze klanten. Ons streven is om ook het marktleiderschap uit te breiden naar buiten de 
Nederlandse grenzen. 
 
In verband met de expansie naar o.a. Duitsland zijn wij op kort termijn op zoek naar: 
 

 

Fulltime zelfstandig werkende Chauffeurs Bezorging, voorman chauffeurs (1,0 fte) M/V 
 
 
Wat ga je doen als Chauffeur Hotelbedding? 
 
- MBO werk- en denkniveau 
- minimaal drie jaar een geldig Europees Rijbewijs B  
- goede beheersing van de Nederlandse taal 
- Beheersing van de Engelse taal is een pre 
- klantvriendelijk en service gericht 
- dienstverband van één jaar 
 

Je profiel: 
Wij zijn op zoek naar een collega met een flexibele instelling en een gezonde dosis 
doorzettingsvermogen en motivatie. 
Als chauffeur en bezorger ben je ons gezicht bij de klant. Het is voor ons erg belangrijk goed 
voor de dag te komen bij onze klanten en garant te staan voor de kwaliteit en flexibiliteit die 
wij hoog in het vaandel hebben. Je hebt enige jaren ervaring als chauffeur/bezorger en hebt 
geen 9-tot-5-mentaliteit. Het is geen probleem om nu en dan/wanneer nodig, onderweg te 
overnachten. Daarnaast zal je bedden die bezorgd worden leveren en monteren. 
Ben je woonachtig in de regio Amsterdam, Leiden, Den Haag en heb je een goede beheersing 
van de Nederlandse taal, dan zoeken wij jou! Beheersing van de Engelse taal en ervaring 
in/met de  hotelmarkt zijn een pre.  
 

Je arbeidsvoorwaarden: 
 
 Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een 

vast dienstverband bij goed functioneren.  
 Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 1.900,- en 

maximaal € 2.400,- bruto per maand op fulltime basis en daarnaast ontvang je een 
vergoeding voor je reiskosten.  

 Verder heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband. 



Interesse?  
 Spreekt deze vacature je aan? Wacht dan niet en stuur je cv en motivatie naar 

info@hotelbedding.nl. Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature? Neem dan 
contact op met Joachim van Diest, telefoonnummer 071-4063666. 


