Vacature: Pick & Pack medewerker (32-40 uur, 2
ploegen)
Functienaam

Pick & Pack medewerker (32-40
uur, 2 ploegen)

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, een groeiend familiebedrijf in het verzenden van diverse onderdelen voor
huishoudelijk apparatuur, zijn we op zoek naar Logistieke pick- en inpakmedewerkers.
Als Pick & Pack medewerker ben je verantwoordelijk voor het picken van diverse onderdelen met een
handterminal, daarnaast ben je afwisselend werkzaam als pack medewerker en ben je verantwoordelijk
voor het inpakken en verzend gereed maken van de pakketten.
Voor deze functie zijn we op zoek naar:
- gemotiveerde medewerkers
- je bent graag werkzaam in een informele familie omgeving
- je bent beschikbaar voor 32-40 uur per week in twee ploegen van 7.30-16.00 en van 16.00- 00.30. In
overleg ben je flexibel inzetbaar op zondag en zaterdag, dit is niet standaard iedere week, maar in
overleg
- het bedrijf is gevestigd in Son, dus je bent in de gelegenheid om in Son te komen.
Je start met 2 weken behoud van uitkering. Na twee weken en bij goed functioneren krijg je een
contract van 7 maanden aangeboden!
Heb je interesse in deze functie meld je dan aan via matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Allround logistiek medewerker
Functienaam

Allround logistiek medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een afvalverwerkend bedrijf in de regio Eindhoven zijn wij op zoek naar een fulltime zelfstandig
logistiek medewerker. De werkzaamheden vinden plaats in 3 ploegen (07.00-15.30u - 15.30-24.00u 24.00-07.00u).
Op locatie bij de klant doe je zelfstandig inzamelen, sorteren, administreren van afval en reststoffen ten
behoeve van de correcte en efficiënte afvoer.
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Je bent zelfstandig inzetbaar;
- Je verricht controle op afvalstoffen bij aanlevering of aan de bron;
- Je volgt klantspecifieke werkinstructies en reglementen op, signaleert en meldt afwijkende situaties
en houdt de toegewezen werkruimte schoon;
- Je regelt waar nodig opslagmiddelen of transport ten behoeve van de afvoer van afvalstoffen;
- Je verplaatst inzamelmiddelen met behulp van een daarvoor bestemd transportmiddel, zoals een
heftruck of vrachtwagen om zo zelfstandig allerlei soorten bedrijfsafval in te zamelen (karton, plastic,
metaal, hout, restafval, etc);
- Je draagt verbeteringen aan en informeert ten aanzien van afvalinzameling en registratie;
- Je gaat correct om met de bedrijfsmiddelen in het bijzonder op het vlak van veiligheid en onderhoud
en besteedt zorg aan persoonlijke hygiëne;
- Je overlegt op regelmatige basis met de Teamleader Detachering;
- Je werkt mee en verbindt je tot het SHEQ Engagement.
Functie eisen:
- Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat;
- Ervaring met het rijden op een heftruck in een productiematige omgeving is een pre;
- Je bent in het bezit van een B rijbewijs.
- Een VCA certificaat is een pre;
- Je kunt de Nederlandse taal spreken en begrijpen;
- Ervaring in de logistiek en/of kennis van afvalstoffen is een pre;
- Je bent flexibel inzetbaar;
- Je beschikt over een goede werkmentaliteit, dat wil zeggen: je bent betrouwbaar, houdt van
aanpakken, kunt goed zelfstandig werken en je bent communicatief sterk.
Heb je interesse in deze functie reageer dan bij Joyce van der Aa, via matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Allround Taxichauffeurs
Functienaam

Allround Taxichauffeurs

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Connexxion is de marktleider in het stad- en streekvervoer in Nederland. De medewerkers van
Connexxion zorgen dagelijks dat reizigers op hun bestemming komen. Dit kan met de bus, taxi en trein.
Connexxion zoekt voor de regio Eindhoven Allround Taxichauffeurs.
Connexxion is op zoek naar flexibele medewerkers die zowel in de ochtend, avonduren en in het
weekend inzetbaar is.
Ben jij gemotiveerd en heb je geen taxipas/chauffeurskaart dan is er een mogelijkheid om deze te
behalen.
Wil je graag solliciteren op deze vacature? Solliciteer dan via gemeente Eindhoven door je motivatie en
CV te mailen naar Joyce van der Aa, via matchingsunit@eindhoven.nl
Vervolgens wordt er contact met je opgenomen.
Telefonisch zijn we bereikbaar op het volgende nummer: 040-2387800.

Vacature: Chauffeur electrische taxi
Functienaam

Chauffeur electrische taxi

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een nieuw revolutionair innovatief taxibedrijf met duurzaamheid hoog in het vaandel zijn we op
zoek naar taxichauffeurs.
Alles is gericht op een zo hoogst mogelijk milieuvriendelijk beleid o.a. door middel van 100% elektrisch
aangedreven voertuigen.
Wij zijn op zoek zijn naar mensen die zowel de doelstelling ter verbetering van het milieu najagen
alsmede daar gedisciplineerd mee om weten te gaan door kwalitatief hoog in te zetten op de uitvoering
daarvan.
Wij zoeken bij voorkeur mensen die in het bezit van een taxi pas, enige rijervaring (mag ook vanuit het
contractvervoer zijn) hebben en mogelijk ervaring met het nieuwe rijden. Mocht je niet in het bezit zijn
van een taxipas dan zijn er mogelijkheden om je op te leiden.
Er zijn veel mogelijkheden om je werktijden in te vullen. Je krijgt hier ondersteuning in, waarbij de
werkgever zich hierin flexibel zal opstellen.
Werkzaamheden:
- Controleren van en zorg dragen voor het voertuig en middelen
- Voorbereiden van de (combi)rit
- Professioneel deelnemen aan het verkeer
- Vervoeren van passagiers
- Vervoeren van rolstoelen en scootmobielen
- Optreden bij ongevallen/incidenten in het verkeer
- Assisteren van passagiers
- Begeleiden van passagiers uit verschillende doelgroepen
- Informeren en adviseren van passagiers
- Voorkomen van en optreden bij problemen met of tussen passagiers
- Klantvriendelijk handelen
- Professionele werkrelatie onderhouden
- Bewaken kwaliteit eigen werkzaamheden met het taxibedrijf
Interesse?
Neem dan contact met ons op of maak een afspraak om zo de mogelijkheden te bespreken.
matchingsunit@eindhoven.nl
040-2387800
Vereisten
- Rijbewijs B
- VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen
- Medische keuring is verplicht wanneer je nog niet in het bezit bent van een taxipas.

Vacature: Koerier
Functienaam

Koerier

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een transportbedrijf in Ommel ben ik op zoek naar een koerier.
Het gaat om een vaste baan, waarbij je kunt rekenen op een fulltime werkweek + overwerk.
De werkgever is op zoek naar een kandidaat die van aanpakken weet en fysiek fit is. Het betreft
distributievervoer waar je met een klepwagen palletgoed gaat vervoeren. Het kan zijn dat je ook naar
het buitenland gaat rijden.
Werktijden zijn verschillend: zowel in dagdienst, avond- als nachtdiensten.
Vereisten
- Rijbewijs B
- In het bezit zijn van eigen vervoer om naar Ommel te reizen. Vanuit het kantoor in Ommel neem je de
bedrijfswagen mee om de ritten te rijden.
- Fulltime beschikbaar
- Fysiek in orde
- Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen, deze dient bij aanvang van de werkzaamheden direct
aangevraagd te worden.
- Representatief/verzorgd voorkomen.
Wil je graag solliciteren op deze vacature? Solliciteer dan via gemeente Eindhoven door je motivatie en
CV te mailen naar de Recruiters via matchingsunit@eindhoven.nl
Bij vragen kun je contact opnemen met 040-2387800.

Vacature: Lader / Losser
Functienaam

Lader / Losser

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een organisatie in Best zijn we op zoek naar Lader / Lossers.
De werkzaamheden bestaan uit het handmatig lossen van vrachtwagen. Het gaat hierbij om zware en
minder zware pakketten, maar ook om autobanden.
Wanneer het lossen goed gaat, wordt je ingeleerd op het beladen van vrachtwagens.
Wanneer je ook deze werkzaamheden onder de knie hebt kun je verder ingeleerd worden op fysiek
minder zware plaatsen.
Alle werkzaamheden moeten worden gedaan onder tijdsdruk, omdat aansluitingen gehaald moeten
worden en vrachtwagens op tijd moeten vertrekken.
De diensten vallen altijd tussen 15:00 u. en 06:00 u. Er wordt gewerkt met een planning waarbij
flexibiliteit van je wordt verwacht.
Gemiddeld werk je 32-36 uur per week.
Wil je graag solliciteren op deze vacature? Solliciteer dan via gemeente Eindhoven door je motivatie en
CV te mailen naar: matchingsunit@eindhoven.nl
Vervolgens wordt er door één van de Recruiters contact met je opgenomen.
Telefonisch zijn we bereikbaar op het volgende nummer: 040-2387800.

Vacature: Logistiek medewerker
Functienaam

Logistiek medewerker

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Brocacef is een farmaceutische distributeur en zij zoeken logistiek medewerkers voor max 20 uur in de
week.
Wat ga je doen:
Op de koelafdeling van Brocacef ga je automaten aanvullen met medicijnen. Je werkt met koelbakken
waar koelelementen in zitten. Een koelbak kan dus zwaar zijn en daarom dien je fysiek in orde te zijn.
Wat bieden wij:
• Contract van minimaal 6 maanden
• Km vergoeding vanaf 10 km (ook met de fiets)
• OV volledig vergoed
Ben jij?
• Accuraat en staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel
• VOG overhandigen (dit is op eigen kosten)
• Gemotiveerd
• Beschik je over goede Nederlandse taal vaardigheden
• Flexibel inzetbaar van 16:30u tot +- 20:00u van maandag tot en met vrijdag
• Je bent in de gelegenheid om op flight forum te komen (bus, auto of fiets)
Interesse in de vacature? Mail je cv en motivatie naar de matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Logistiek medewerker
Functienaam

Logistiek medewerker

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Brocacef is een farmaceutische distributeur en zij zijn hard aan het groeien. Brocacef heeft een nieuwe
afdeling opgezet en daarom zijn zij op zoek naar 48 nieuwe medewerkers.
Wat ga je doen:
• Automaat vullen
Op de eerste verdieping worden de automaten gevuld met medicijnen.
• Uitladen
Begane grond, je zet een krat onder de automaat en vervolgens vallen alle medicijnen in de krat die
voor een bepaalde order zijn.
• Labelen
Krat mee naar tafel, controleren, tellen, checken van evt. bijsluiter en het labelen van de medicijnen
• Inkratten
In zakjes doen, kratten en vervolgens naar de expeditie brengen
Wat bieden wij:
• Contract van minimaal 6 maanden, dit is een baan voor langere tijd!
• Uurtarief: 11,23 excl. Ploegentoeslag
• Km vergoeding vanaf 10 km (ook met de fiets)
• OV volledig vergoed
Ben jij?
• Accuraat en staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel
• VOG overhandigen (dit is op eigen kosten en wordt niet vergoed!)
• Gemotiveerd
• Beschik je over goede Nederlandse taal vaardigheden
• Flexibel inzetbaar van 07:00 tot 22:00 van maandag tot en met vrijdag voor 40 uur in de week
• Je bent in de gelegenheid om op flight forum te komen (bus, auto of fiets)
Heb je interesse of wil je solliciteren mail dan naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Omschrijving Platform medewerker BBL
leer/werk traject
Functienaam

Omschrijving Platform
medewerker BBL leer/werk
traject

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Viggo heeft met Eindhoven Airport al een jarenlange samenwerking voor de uitvoering van een breed
scala aan activiteiten. Samen met andere partners zorgt Viggo ervoor dat de luchthaven als een
geoliede machine draait zodat de reiziger zo soepel mogelijk van vertrekbalie naar vliegtuigtrap gaat.
Door de groei van Eindhoven Airport zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die in gaan instromen. Ben
jij op zoek naar een flexibele baan? Wil jij werken op dagen en tijden die jou uitkomen? Wil jij deel
uitmaken van de dynamiek van Eindhoven Airport en samen met je collega's een steentje bijdragen op
het Platform dan hebben wij dé baan voor jou!
Vereisten
Wat ga je doen:
- Jij vindt het leuk om samen met een leuke groep stoere mannen fysiek bezig te zijn. Koffers van max.
32 kg te stapelen in het ruim van het vliegtuig is geen probleem voor jou. Extra handig, je hoeft niet
meer naar de sportschool!
- Natuurlijk hoef je niet alleen koffers te stapelen, het bij rijden van trappen, ambulift (lift voor minder
valide mensen) en het marshallen van vliegtuigen behoren o.a. ook tot je werkzaamheden. Je hebt dus
wel een rijbewijs B nodig.
- Door de vele verschillende werkzaamheden kan jij makkelijk schakelen en laat jij jezelf niet gek
maken door de constante tijdsdruk. Al deze werkzaamheden voer jij samen met collega's uit op een
veilige verantwoorde manier.
Eisen:
- Het is wel handig dat je Engels kunt lezen en begrijpen, dit omdat onze procedures en trainingen vaak
in het Engels zijn.
- Onze werktijden zijn tussen 04.30 tot 24.00 uur, extra makkelijk om dit te combineren met
bijvoorbeeld een studie.
- Als laatste dien je minimaal 16 uur per week beschikbaar te zijn waarvan minimaal 1 dag in het
weekend.
Wat bieden wij jou:
- Een zeer afwisselende dynamische werkomgeving met super leuke collega's die open staan om elkaar
en onze klanten te helpen.
- Mogelijkheid om Parttime te werken, onze voorkeur gaat uit naar een beschikbaarheid van 16-40 uur
per week.

- Mocht je langere tijd beschikbaar zijn dan bestaat er de mogelijkheid op een 4 jaar contract voor 30
uur per week.
Een belangrijk aandachtspunt: alvorens je gaat starten vind er een veiligheidsonderzoek plaats door de
AIVD.
Heb je interesse stuur je CV en motivatie naar de matchingsunit@eindhoven.nl of neem contact op met
Joyce van der Aa.

Vacature: Orderpicker
Functienaam

Orderpicker

Soort

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Brocacef is een farmaceutische distributeur en zij zoeken orderpickers voor 20 uur in de week.
Wat ga je doen:
Met een handscanner maak je orders compleet.
Wat bieden wij:
• Contract van minimaal 6 maanden
• Km vergoeding vanaf 10 km (ook met de fiets)
• OV volledig vergoed
Ben jij?
• Accuraat en staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel
• VOG overhandigen (dit is op eigen kosten)
• Gemotiveerd
• Beschik je over goede Nederlandse taal vaardigheden
• Flexibel inzetbaar van 16:30 - 21:00 van maandag tot en met vrijdag
• Je bent in de gelegenheid om op flight forum te komen (bus, auto of fiets)
Interesse in de vacature? Mail je cv en motivatie naar de matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Platform Employee
Functienaam

Platform Employee

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Viggo heeft met Eindhoven Airport al een jarenlange samenwerking voor de uitvoering van een breed
scala aan activiteiten. Samen met andere partners zorgt Viggo ervoor dat de luchthaven als een
geoliede machine draait zodat de reiziger zo soepel mogelijk van vertrekbalie naar vliegtuigtrap gaat.
Door de groei van Eindhoven Airport zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die in gaan instromen. Ben
jij op zoek naar een flexibele baan? Wil jij werken op dagen en tijden die jou uitkomen? Wil jij deel
uitmaken van de dynamiek van Eindhoven Airport en samen met je collega's een steentje bijdragen op
het Platform dan hebben wij dé baan voor jou!
Vereisten
Wat ga je doen:
- Jij vindt het leuk om samen met een leuke groep stoere mannen fysiek bezig te zijn. Koffers van max.
32 kg te stapelen in het ruim van het vliegtuig is geen probleem voor jou. Extra handig, je hoeft niet
meer naar de sportschool!
- Natuurlijk hoef je niet alleen koffers te stapelen, het bij rijden van trappen, ambulift (lift voor minder
valide mensen) en het marshallen van vliegtuigen behoren o.a. ook tot je werkzaamheden. Je hebt dus
wel een rijbewijs B nodig.
- Door de vele verschillende werkzaamheden kan jij makkelijk schakelen en laat jij jezelf niet gek
maken door de constante tijdsdruk. Al deze werkzaamheden voer jij samen met collega's uit op een
veilige verantwoorde manier.
Eisen:
- Het is wel handig dat je Engels kunt lezen en begrijpen, dit omdat onze procedures en trainingen vaak
in het Engels zijn.
- Onze werktijden zijn tussen 04.30 tot 24.00 uur, extra makkelijk om dit te combineren met
bijvoorbeeld een studie.
- Als laatste dien je minimaal 16 uur per week beschikbaar te zijn waarvan minimaal 1 dag in het
weekend.
Wat bieden wij jou:
- Een zeer afwisselende dynamische werkomgeving met super leuke collega's die open staan om elkaar
en onze klanten te helpen.
- Mogelijkheid om Parttime te werken, onze voorkeur gaat uit naar een beschikbaarheid van 16-40 uur
per week.
- Mocht je langere tijd beschikbaar zijn dan bestaat er de mogelijkheid op een 4 jaar contract voor 30
uur per week.
Een belangrijk aandachtspunt: alvorens je gaat starten vind er een veiligheidsonderzoek plaats door de

AIVD.
Heb je interesse stuur je CV en motivatie naar de matchingsunit@eindhoven.nl of neem contact op met
Joyce van der Aa.

Vacature: Service medewerker (participatieplek)
Functienaam

Service medewerker
(participatieplek)

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Bij een busmaatschappij in Eindhoven zijn er Participatieplekken beschikbaar in de vorm van de functie
van Servicemedewerker locatie: Eindhoven Airport. Het traject (met behoud van uitkering) zal 6
maanden duren waarbij er tevens een coach aanwezig is. Gedurende dit traject zal er door de coach
gekeken worden naar de mogelijkheden om de kandidaat als medewerker in te laten stromen
(betaald). Dit kan enkel wanneer de kandidaat potentie heeft om buschauffeur te worden. Hiervoor
krijgt de kandidaat een opleiding aangereikt. Het traject is bedoeld om een kandidaat met een PW
uitkering de kans te geven om werkervaring en arbeidsritme op te doen als Servicemedewerker om
vervolgens betaald aan de slag te gaan als Buschauffeur voor stad- en streekvervoer in en rondom
Eindhoven. Wanneer uit de screening blijkt dat de kandidaat niet past op de functie van Buschauffeur
dan mag de kandidaat blijven participeren in het traject gedurende een half jaar in het kader van
activering.
Werkzaamheden Servicemedewerker:
- Is zichtbaar aanwezig, gekleed in een blauw met gele jas of hesje , ter beïnvloeding van het
reizigersgedrag van passagiers. Zodat zij tijdens de reis in bezit zijn van een geldig vervoersbewijs.
- Verstrekt (actuele reis-) informatie en service aan reizigers en geeft aanwijzingen aan passagiers.
- Biedt ondersteuning ter voorkoming van en/of assisteert bij incidenten.

Vereisten
- Beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling.
- Beheersing van de Engelse taal toegespitst op de serviceverlening.
- Communicatieve vaardigheden voor respectvolle omgang met de reiziger.
- Samenwerken binnen het team en met andere disciplines.
- Klantgerichtheid, professionele en verzorgde uitstraling.
- Goede lichamelijke conditie (om te kunnen staan, lopen, zitten).
Meld je kandidaat aan bij de recruiters van de matchingsunit:
matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Taxichauffeur Groepsvervoer
Functienaam

Taxichauffeur Groepsvervoer

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Connexxion is de marktleider in het stad- en streekvervoer in Nederland. De medewerkers van
Connexxion zorgen dagelijks dat reizigers op hun bestemming komen. Dit kan met de bus, taxi en trein.
Connexxion zoekt nieuwe taxichauffeurs die verantwoordelijk willen zijn voor het personenvervoer. Je
kunt hierbij denken aan groepsvervoer, vervoer voor zorginstellingen, gehandicaptenvervoer en
ziekenvervoer.
Jouw taken als taxichauffeur:
- Controleer het voertuig ( bijv. verlichting, remmen, ruitenwissers) om te bepalen of het geschikt is
voor veilig weggebruik;
- Jouw passagiers op een comfortabele, veilige wijze naar hun bestemming te brengen;
- Communiceer met de planning met behulp van de telefoon en/ of het computersysteem
- Haal passagiers op, op de afgesproken locaties;
- Assisteer de passagiers bij het in- en uitstappen en draag zorg voor de bagage;
- Bestuur het voertuig op een comfortabele manier door het verkeer, volg hierbij veiligheids- en
verkeersregels en taxirichtlijnen;
- Houdt de benodigde administratie bij, bijv. van rij- en rusttijden en ritgegevens;
- Onderneem gepaste actie in geval van ongelukken of noodsituaties, bij. Schakel relevante instanties
in, neemt veiligheidsmaatregelen, etc.
Connexxion zoekt iemand:
- 15 - 20 uur per week;
- Je bent in het bezit van rijbewijs B;
- Je bent tussen de 21 en 69 jaar;
- Je hebt een goed gevoel voor omgaan met ouderen en mensen met een beperking;
- Je hebt een representatief voorkomen;
- Je spreekt de Nederlandse taal op minimaal NT2, niveau 4;
- Je bent in het bezit van een geldige chauffeurspas of je bent bereid om de opleiding te volgen en
vervolgens de taxipas te behalen;
- Je bent flexibel inzetbaar qua werktijden en voertuigen.
Interesse? Neem contact op met Joyce van der Aa van de matchingsunit via
matchingsunit@eindhoven.nl of bel naar 040-2387800.

Vacature: Taxichauffeur Groepsvervoer
Functienaam

Taxichauffeur Groepsvervoer

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Taxiwerq zoekt nieuwe taxichauffeurs die verantwoordelijk willen zijn voor het personenvervoer. Je kunt
hierbij denken aan groepsvervoer, vervoer voor zorginstellingen, gehandicaptenvervoer en
ziekenvervoer.
Jouw taken als taxichauffeur:
- Controleer het voertuig ( bijv. verlichting, remmen, ruitenwissers) om te bepalen of het geschikt is
voor veilig weggebruik;
- Jouw passagiers op een comfortabele, veilige wijze naar hun bestemming te brengen;
- Communiceer met de planning met behulp van de telefoon en/ of het computersysteem
- Haal passagiers op, op de afgesproken locaties;
- Assisteer de passagiers bij het in- en uitstappen en draag zorg voor de bagage;
- Bestuur het voertuig op een comfortabele manier door het verkeer, volg hierbij veiligheids- en
verkeersregels en taxirichtlijnen;
- Houdt de benodigde administratie bij, bijv. van rij- en rusttijden en ritgegevens;
- Onderneem gepaste actie in geval van ongelukken of noodsituaties, bij. Schakel relevante instanties
in, neemt veiligheidsmaatregelen, etc.
Taxiwerq zoekt iemand:
- 15 - 20 uur per week;
- Je bent in het bezit van rijbewijs B;
- Je bent tussen de 21 en 69 jaar;
- Je hebt een goed gevoel voor omgaan met ouderen en mensen met een beperking;
- Je hebt een representatief voorkomen;
- Je spreekt de Nederlandse taal op minimaal NT2, niveau 4;
- Je bent in het bezit van een geldige chauffeurspas of je bent bereid om de opleiding te volgen en
vervolgens de taxipas te behalen;
- Je bent flexibel inzetbaar qua werktijden en voertuigen.
Interesse? Neem contact op met Joyce van der Aa van de matchingsunit via
matchingsunit@eindhoven.nl of bel naar 040-2387800.

Vacature: Taxichauffeur schoolroute
Functienaam

Taxichauffeur schoolroute

Soort

Permanent

Branche

Transport & Logistiek

Status

Open

Accountmanager

Esmee Boogaard van den

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Taxiwerq zoekt kandidaten die graag als taxichauffeur aan de slag willen.
Heb je geen taxipas en wil je toch heel graag aan de slag als taxichauffeur dat kan! Taxiwerq kan voor
jou een complete opleiding regelen om je taxipas te halen.
Eisen:
- VOG
- Parttime willen werken in gebroken diensten
- Schoolgaande kinderen wilt vervoeren.
- Sterk in je schoenen kunnen staan.
Wil je graag solliciteren op deze vacature? Solliciteer dan via gemeente Eindhoven door je motivatie en
CV te mailen naar: matchingsunit@eindhoven.nl of contact op te nemen met Joyce van de Aa.
Telefonisch zijn we bereikbaar op het volgende nummer: 040-2387800.

