Vacature medewerker bagagevervoer
De hele dag je spierballen trainen en in je eigen bus rijden? Dan hebben wij dé baan voor jouw.
Als medewerk(st)er bagagevervoer draag je zorg voor alle bagage van de vakantiegasten op Vlieland.
Bij jou begint die onvergetelijke vakantie voor de Vlielandgast!
De boot komt aan en 800 gasten komen met bagage van de boot. Om de Vlielandse gast die
onvergetelijke vakantie te geven, neem jij samen met jouw collega’s, de koffers aan en zorgt ervoor
dat deze zo snel als mogelijk voor de gast in het hotel klaarstaat.
Jouw taken
•
•
•

Ophalen en bezorgen van de bagage van de boot naar verschillende locaties
Ophalen en bezorgen van aanhangwagens van de boot naar de campings
Bezorgen van de boodschappen van de lokale supermarkten

Wij vragen
•
•
•
•
•
•

Minimaal beschikbaar voor 20 tot 40 uur per week
Inzetbaar van maandag tot zondag, ook op feestdagen;
Je bent in het bezit van rijbewijs B (E is wenselijk);
Als echte teamplayer ben jij flexibel en stressbestendig;
Jij bent sterk en in staat om fysieke zwaar werk te kunnen uitoefenen. Zeg maar dag tegen je
sportschool abonnement;
Je hebt de waarden: passie, plezier en handen uit de mouwen hoog in het vaandel staan en
handelt hier ook naar;

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Loon conform cao
Huisvesting op het mooiste Waddeneiland.
Reiskostenvergoeding
Ongekend goede werksfeer
Uitdagend werk om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk
bent.
Een baan bij de leukste werkgever op Vlieland.

Bagagevervoer Vlieland is een samenwerking van Fietsenverhuur Zeelen, bagagevervoer Wietze de
Boer en Fietsenverhuur Jan van Vlieland. Met elkaar zorgen wij dat de Vlielandse gast een paar
onvergetelijke dagen op het eiland heeft. Er zijn weinig bedrijven waar het werk zo afwisselend is en
met zo’n leuk team. Wij geloven in samenwerken en handen uit de mouwen. Omdat we het samen
beter weten dan alleen. En omdat het leuk is. Je krijgt bij ons veel verantwoordelijkheid. Wij staan voor
gewoon doen! Want je idee is niks waard zonder uitvoering.

Wij doen ons werk met passie, liefde en aandacht die we ook van een ander verwachten. En.... wij
doen een beetje meer.
Hebben wij jouw aandacht?
Stuur dan jouw CV en motivatie naar manager@janvanvlieland.nl of bel voor meer informatie met
Dusan op 0562-45 15 09

