Chauffeur

| 10 uur

Per 01-09-2022
Zes dagen per week halen en brengen onze chauffeurs het persoonsgebonden wasgoed
van onze klanten in de zorginstellingen en klinieken. Onze chauffeurs zijn het
visitekaartje van de wasserij. Ter versterking van ons team van chauffeurs zoeken wij
per direct een nieuwe chauffeur voor maandag en woensdag.

Jouw werkzaamheden
Als chauffeur van Wasserij Jekerkwartier rijd je in een van onze moderne Peugeot Boxer
bussen en ben je verantwoordelijk voor het vervoer van het wasgoed van en naar een
zorginstelling in Hilvarenbeek. Zowel het in-als het uitladen van het wasgoed valt onder
de werkzaamheden. Je dient in het bezit te zijn van rijbewijs B (rijervaring van min. 10
jaar is een pre).

Jouw salaris
Je verdient € 14,70 bruto per uur. De reiskostenvergoeding en overige zaken zijn
conform CAO Textielverzorging.

Werkdagen-en tijden
Maandag :

7.30 uur -12.30 uur

Woensdag:

16.00 uur -21.00 uur

Wat is nog van belang?
Dit is een actieve functie, dus je dient fysiek fit te zijn. Ook heb je een heel
verantwoordelijke en representatieve taak: je zorgt ervoor dat het wasgoed goed
aankomt bij de wasserij en correct wordt teurgbezorgd bij de klant. Uiteraard hoor je als
visitekaartje klantvriendelijk te zijn, er representatief uit te zien en je representatief op te
stellen in het verkeer. Je rijdt immers in een bus met reclame van de wasserij en je
draagt bedrijfskleding.

Werk jij mee aan de glimlach van onze klanten?
Wat fijn dat jij solliciteert! Word onderdeel van het mooie duurzame familiebedrijf en
werk samen in ons prettige en hardwerkende team. Wij bekijken jouw sollicitatie en
nemen binnen een week contact met je op. Als je door ons bent uitgenodigd, wij vinden
jou geschikt en jij wilt deze baan, dan zetten we spoedig vervolgstappen. Dus wacht niet
langer en solliciteer!
Bel of mail ons +31 43 3262005 | info@wasserij-jekerkwartier.nl
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