
 
 

 

Vacature Chauffeur (C) (Ternat/Deerlijk) 

 

De Haelterman Groep, met hoofdvestiging in Ternat, stelt zo’n 350 mensen tewerk en 

bestaat uit een aantal bedrijven met een toonaangevende reputatie in de 

drankensector. Tot de groep behoren o.a. Horeca Logistic Services of HLS, de 

grootste drankendistributeur in België, VA.S.Co, specialist in wijnen en spirits én 

verdeler van Masalto koffie, als ook Carlsberg Importers. Verder hebben ze ook hun 

eigen merken op de markt gebracht, waaronder Tao. De organisatie draagt 

betrokkenheid en lange termijn relaties met klanten en partners hoog in het vaandel. 

Om hoogstaande service te kunnen garanderen, kiest Haelterman werknemers die 

gepassioneerd zijn door hun vak en die samen met de klanten op zoek gaan naar de 

beste fit tussen hun vestiging en de producten. 

Door de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar Chauffeurs, die onze klanten 

voorzien van de nodige producten.  Maar het is meer dan dat : je bent tegelijk ook het 

visitekaartje van HLS door de goede en vriendelijke service waarmee je onze klanten 

bedient.   

Het bezitten van een rijbewijs C is natuurlijk meegenomen, maar geen noodzaak om 

bij ons aan de slag te kunnen als chauffeur.  Indien je de juiste motivatie en 

ingesteldheid hebt, zorgen wij ervoor, dat jij binnen de kortste keren de trotse houder 

bent van het nodige rijbewijs. 

Jouw taken als Chauffeur (C)  

Je vertrekt ‘s morgens vanuit de vestiging in Ternat of Deerlijk . 

• Je bekijkt de planning en belevert de klanten volgens de gemaakte afspraken; 

• Je zorgt ervoor dat de goederen op een correcte manier achtergelaten worden 

bij de klant en het nodige leeggoed terug meegenomen wordt naar het 

magazijn; 

• Voor het bijhorende papierwerk gebruik je op een correcte manier de 

PDA. Deze staat in verbinding met de dispatch, zodat je vlot contact kan 

opnemen mochten er vragen of problemen opduiken onderweg of bij een klant. 

Samen met de dispatch zoek je naar de beste oplossing in elke situatie; 

• Naast chauffeur ben je immers ook een fiere ambassadeur van onze groep en 

zorg je er mee voor dat onze klanten tevreden kunnen zijn over de totale 

dienstverlening; 

• Full service makes the difference! 

Aan het einde van de ronde keer je terug naar de vestiging in Ternat of Deerlijk. 

• Je zorgt ervoor dat de vrachtwagen netjes achterblijft en dat de PDA correct 

afgesloten kan worden; 



 
 

• Heb je moeilijke of onveilige situaties vastgesteld bij klanten of onderweg, dan 

meld je deze aan de dispatch; 

• Je sluit de werkdag af door alvast de planning van de volgende dag door te 

nemen. 

 

De geknipte kandidaat 

• kan vroeg opstaan, komt stipt op tijd en heeft een verzorgd voorkomen; 

• is in topvorm, want drankendistributie is topsport; 

• heeft gevoel voor organisatie en kan autonoom werken; 

• is flexibel en kan zich snel aanpassen in elke situatie. 

• kan goed naar klanten luisteren, toont begrip en beseft dat hij/zij de groep bij 

de klant vertegenwoordigt; 

• kan ook in moeilijke situaties met de vrachtwagen onderweg (spits, steden, 

file...) rustig en hoffelijk blijven; 

• spreekt Nederlands en/of Frans voor de vestiging in Ternat en Nederlands voor 

onze vestiging in Deerlijk. 

Wij bieden jou 

• Een uitdagende job binnen een familiale onderneming die waarden als passie, 

verantwoordelijkheid en teamwerk hoog in het vaandel draagt; 

• Een ploeg toffe collega’s die hard werken, maar ook goed kunnen lachen; 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur, volgens de bepalingen in paritair 

comité 119; 

• Een marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen 

(hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …) en een bedrijfseigen 

premiestelsel. 

 

Kan jij jezelf vinden in bovenvermelde vacature? Aarzel dan niet en mail je cv naar hr@hls.be 


