
 

 
Vacature Heftruckchauffeur (M/V) 

40 uur per week - standplaats: Enter 
 
Wegens enorm succes en groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar meerdere heftruckchauffeurs voor 
onze locatie in Enter. Ben jij toe aan een nieuwe baan als heftruckchauffeur bij een sociaal en groeiend 
familiebedrijf dat volop in beweging is? Vind je het fijn om routinematig werk af te kunnen wisselen met 
werkzaamheden waarvoor zelfstandigheid en inzicht vereist zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Dit zijn wij 
TuinVisie is een landelijk opererende handelsorganisatie in o.a. (sier)bestrating, kunstgras, tuinhout, 
tuinhuizen, tuinverlichting, vijvermateriaal en hardwaren voor de tuin. Onze producten en diensten leveren wij 
razendsnel en afgepast aan de gespecialiseerde vakhandel en verwerkers. TuinVisie is hiermee de meest 
complete producent en leverancier in deze branche. TuinVisie is onderdeel van Morssinkhof Groep B.V.  
Binnen de totale groep werken ruim 300 medewerkers. 

 
Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
Je start jouw werkdag met een kop koffie. Samen met jouw collega’s neem je het weekend door. De orders die 
moeten worden klaar gezet voor die dag, liggen klaar in jouw bakje. Samen met de collega’s loop je naar de hal 
waar de heftrucks staan. Alle heftruckchauffeurs hebben een eigen heftruck waar je zelf verantwoordelijk voor 
bent en je begint met de dagelijkse controle van de heftruck voor je deze in gebruik neemt. Vervolgens start je 
met ‘orderpicken’. Wij zetten de orders kant en klaar neer voor onze klanten en dat houdt dus in dat je af en 
toe ook met de hand het een en ander moet verzamelen. Dit zorgt juist voor variatie en maakt ook dat je in 
beweging blijft, want stilzitten is niets voor jou. Je loopt tegen een onduidelijk artikelnummer aan, gelukkig heb 
je de portofoon bij je en kun je direct met je collega communiceren en kun je hierdoor snel weer verder. Na de 
pauze heb je een kort overleg over hoe de dag verloopt en worden er weer nieuwe orders uitgedeeld. Tijdens 
het verzamelen van de artikelen controleer je de kwaliteit van de producten en bij gebreken waarschuw je als 
vanzelfsprekend jouw leidinggevende. Je zorgt ervoor dat alle bestellingen er netjes bijstaan, goed verpakt zijn 
en klaar staan voor transport naar de klant. 
 
Dit ben jij  

• Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat of –diploma of je hebt affiniteit met het 
bedienen van mobiele werktuigen en bent bereid evt. diploma’s te behalen. 

• Je hebt een flexibele instelling en je kunt zelfstandig werken. 

• Je bent een teamplayer, verantwoordelijk en je weet van aanpakken. 
 
Wat bieden wij jou 

• Een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar eigen inbreng 
en ideeën worden gewaardeerd. 

• De mogelijkheid om een opleiding te volgen om je kennis nog verder uit te breiden. 

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.  

• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 8% vakantiegeld, 3,5% eindejaarsuitkering, 
25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen, tegemoetkoming reiskosten en een goede pensioenregeling). 

 
Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Heb jij zin om bij ons aan de slag te gaan als heftruckchauffeur? Laat ons dan uiterlijk 8 november 2020 weten 
dat je graag met ons in gesprek wilt komen, dan hebben wij misschien wel de baan voor jou! Dat kan via e-mail: 
hr@morssinkhof-groep.nl. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Tijhuis via 
telefoonnummer: 074-2426000 of per e-mail: p.tijhuis@tuinvisie.nl. 
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