VACATURE

CHAUFFEUR BOLLENSTREEK
Helaas... deze vacature is al vervuld. Kijk snel bij onze andere vacatures.

Chauffeur Bollenstreek
Als chauffeur is geen enkele dag hetzelfde. Je krijgt de verantwoording over een
auto met oplegger en zorgt ervoor dat schadeauto’s van onze klanten opgehaald
worden en weer als nieuw worden afgeleverd. Daarnaast hebben we auto- en
camper verhuur activiteiten waarvoor werkzaamheden verricht kunnen worden.
Je bent het visitekaartje van de Soeterwold Groep!

Vestiging:
ABS Autoherstel Brouwer Noordwijk
Functie:
Overig
Dienstverband:
Vast

Wij bieden jou:
Je kunt van ons verwachten dat je salaris goed is en dat is altijd op tijd
Je komt te werken in een gezellige werksfeer
Je werk is zelfstandig, afwisselend en jouw inbreng wordt gewaardeerd
met veel ruimte voor eigen inzicht
Je krijgt personeelskorting bij afname diensten van onze groep bedrijven

Wij vragen van jou:
Jij hebt een passie voor de automotive branche. Goed georganiseerd en volgens
de planning ga jij zelfstandig aan de slag. Daarnaast beschik jij over een rijbewijs
BE, een CE rijbewijs zou helemaal geweldig zijn.
Je vindt humor en een positieve houding belangrijk in je werk. Je hebt een
representatieve uitstraling en een rustige rijstijl. Vanzelfsprekend ben je
klantvriendelijk en heb je een dienstverlenende houding.
Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd (bijna) bereikt? (65+) Dit is geen probleem!

Interesse?
Reageer dan snel en neem rechtstreeks contact op met Peter Engels (eigenaar
van de Soeterwold Groep) via 06-11889066 of 0713-620705.
Past deze functie je niet maar wil je wel graag bij ons werken? Aarzel niet om
ons te benaderen, onze directeur en eigenaar Peter Engels gaat graag met je in
gesprek en is bereikbaar via 06-11889066 of 0713-620705.

Over ABS Autoherstel Brouwer Noordwijk

Aantal uur:
16 - 40 uur
Opleidingsniveau:
VMBO

Jouw toekomstige werkgever is een groep bedrijven, actief in de automotive
branche in de Duin- en Bollenstreek en het Groene Hart. Verdeeld over 6
vestigingen zijn 50 medewerkers actief in het herstellen van autoschade,
uitvoeren van auto-onderhoud en verhuren van personen- en bestelauto’s en
campers. Wij kenmerken ons door een plezierige werksfeer en korte lijnen. We
willen uitsluitend kwaliteit afleveren en de klant staat áltijd centraal! Meer
informatie: www.soeterwold.nl
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