
  

 

 

  
 

 
 

Vacature 
Bezorgzuster (8-16 uur pwk) 

Het bedrijf: 
Zuster Evie is een franchiseformule voor lokaal & ambachtelijk gemaakte lekkernijen. Of het 
nu onze Hemelse Hangop is of onze Puike Potten, al op meer dan 35 lokaties in Nederland 
maken onze franchisenemers, “de zusters”, deze ouderwets lekkere producten vanuit hun 

eigen huis en verkopen ze deze in hun eigen regio. Op deze manier combineren zij makkelijk 
werk met hun kinderen, hetgeen een belangrijk uitgangspunt is in de formule. De Zusters 
onderling hebben veel contact en vormen een hechte groep die regelmatig bij elkaar komt. 

 

Sinds 1 mei 2017 heeft Zuster Evie haar eigen groothandel “de Bezorgzuster”. De 
aangesloten Zusters kunnen hier hun producten bestellen die ze nodig hebben. We komen 

ze dan thuis brengen. Wel zo handig met kleine kinderen! Vanwege de groei in Noord 
Nederland willen we hier ook een route gaan rijden en hebben we jouw hulp per januari 

2019 nodig! 

 

 

 

Jij:  
 

- bent in 
het bezit 
van een 
busje 

- Je vindt 
autorijden leuk 

- neemt initiatief en houdt 
van aanpakken en organiseren 

- bent niet bang om een kratje te 
sjouwen 

- bent dol op koken en lekker eten 
- bent altijd in voor een praatje bij 

jouw vaste klanten op je route 
- bent in de gelegenheid thuis de orders  

te printen 
- woont in de buurt van Assen. 
- Bent 1 a 2 dagen per week 

beschikbaar om je route te rijden. 

      De baan: 
 Op dag 1 rijd je op je gemak na de file naar onze loods in Geffen 

(bij Oss). 
 Je laadt alle bestellingen in je bus en gaat weer naar het Noorden! 
 Je laat de eerste Zuster weten dat je onderweg bent! 
 Bij de Zuster aangekomen help je uitladen, maakt een praatje en Appt  

de volgende zuster dat je eraan komt!  
 Bij een groot rondje rijd je de andere bestellingen de dag erna uit. 
 Eens per jaar komen de Zusters samen op de landelijke Zusterdag.          

Jij bent daar ook bij! 

 Je rapporteert in deze functie aan de Hoofd Bezorgzuster Denise 

 

Wij bieden: 
 Een plek in een super gezellige club van ondernemende dames! 

 Contract voor 6 maanden met optie op 6 maanden verlenging. 
 Bruto salaris van €9,38 per uur  
 kilomtervergoeding van € 0,19 
 Home office vergoeding van €25,- per maand (hiervoor  

verwachten we dat je mobiel bereikbaar bent op een smartphone  
en thuis de orders kunt printen) 

 KDV vergoeding van €2,50 per gewerkt uur 
 Pensioen 
 1 extra maand betaald zwangerschapsverlof

 

            Reageren: 
                       Stuur je mail met motivatie  

                           naar Denise op: denise@zusterevie.nl 


