
Bestelwagenchauffeur / meubel montage 

 

Het bedrijf: 

P&M Furniture is een groeiende internationale groothandel in horecameubilair en horeca-

interieurs welke momenteel met name in Duitsland, Nederland en België actief is. De showroom 

en het magazijn zijn gevestigd in Horst (Noord Limburg). Daarnaast heeft P&M furniture 

vestigingen in Duitsland en in Roemenië. Het assortiment bestaat uit kwalitatief hoogwaardige 

horeca-meubelen en -interieurs. Momenteel is er behoefte aan een enthousiaste medewerker 

om de groei te continueren en de grote ambities voor de toekomst mee te realiseren. 

 

De vacature: 

De functie meubel chauffeur en meubel montage omvat het bezorgen van meubelen, laden en 

lossen van meubelen, uitvoeren van montagewerkzaamheden (ook op locatie van de klant) en 

voorkomende magazijn werkzaamheden. 

 

Functie eisen: 

 Zelfstandig 

 Handig/technisch 

 Bereidheid tot overwerk indien noodzakelijk 

 Bereid tot reizen en overnachten 

 Representatief 

 Energiek 

 Rijbewijs B is minimaal vereist, BE of C is een plus 

 Veiligheidscertificaat/ vakbekwaamheidscertificaat heftruck is een plus 

 Kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur enige kennis van Duits of Engels. 

 Kennis van interieurbouw is een plus. 

  

Wij bieden een leuke afwisselende en uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden, kans op 

vaste aanstelling en een marktconform salaris. 

Soort dienstverband: Fulltime, Vaste baan 

Salaris: €2.200,00 - €3.000,00 per maand 

Rooster: Dagdienst ma-vr 

 



Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 Bedrijfsfeesten 

 Budget voor professionele ontwikkeling 

 Extra vakantiedagen 

 Kerstpakket 

 Pensioen 

 Personeelskorting 

 Reiskostenvergoeding 

Soorten aanvullende vergoedingen: 

 Overuren uitbetaald 

 Vakantiegeld 

Werklocatie: Eén locatie 

 

Interesse?  

Voldoe je aan het profiel en ben je enthousiast geworden van deze rol in het team bij P&M 

Furniture? Dan horen wij natuurlijk liefst zo snel mogelijk iets van je.  

Wij ontvangen graag van jou een korte maar krachtige motivatie voor deze functie en een actueel 

CV. Beide kun je ter attentie van Marcel Verhorstert mailen naar: marcelv@pmfurniture.com. 

P&M Furniture 

Jacob Merlostraat 24-26 

5961 AB HORST 
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