
DE FUNCTIE
• Je vervoert aardappelen van leveranciers in een straal 

van 60km rondom Odiliapeel naar de fabriek in 
Odiliapeel met behulp van een trekker-oplegger met 
bandlosser. Je bent tevens inzetbaar bij het 
koeltransport indien nodig;

• Je voert de eerste controle uit van de producten op 
hoeveelheid, soort & kwaliteit en bent het eerste 
aanspreekpunt bij onze telers.

Ben je (bijna) met pensioen of wil je een extra uitdaging
naast je werk? Als oproepchauffeur heb je veel vrijheid en 
werk je in (met name) de weekenden / afwisselende dagen 
en tijden. Uiteraard zijn er verschillende mogelijkheden en 
is in overleg veel mogelijk. Daardoor is een baan bij Peka 
Kroef BV goed te combineren met je privésituatie.  
De betaling is tijdig en marktconform en je mag rijden in 
onze prachtige vrachtwagens die zeer goed onderhouden 
zijn. De standplaats is Odiliapeel.

WAT HEB JE IN HUIS?
• Een CE-rijbewijs en een bestuurderskaart
• Geldige code 95, of bereid om deze te behalen
• Je bent flexibel, een wandelend visitekaartje en hebt

affiniteit met de agrarische sector
• Je spreekt de Nederlandse taal, Duitse taal is een pré

INTERESSE?
Enthousiast over een baan als oproepchauffeur bij  
Peka Kroef BV? Neem dan direct contact op met  
Jack Rademakers,  +31 6 55 79 38 29 of +31 413 27 92 79 
en vraag naar de mogelijkheden. 
Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com

OPROEPCHAUFFEUR / ZZP’ER 

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, 
gekoelde aardappelproducten. Peka Kroef is een 
snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in 

Odiliapeel, Asten en Venray.  
Onder onze eigen labels en de huismerken van grote 

Europese Retailers werken circa 320 medewerkers aan 
een brede range van aardappelproducten. Onder het label 

Peka Freshline leveren wij diverse aardappelproducten 
voor Foodservice-bedrijven, zoals horeca en cateraars.  

Op beide markten is Peka Kroef marktleider.

http://www.pekakroef.com

