
Profile Car & Tyreservice Zierikzee en Middelharnis is sterk in banden en onderhoud. Ons 
bedrijf is constant in ontwikkeling. Voor onze vestigingen in Zierikzee en Middelharnis 
zijn wij dan ook op zoek naar nieuwe collega’s. Ga de uitdaging aan en neem contact met 
ons op. Je zult er geen spijt van krijgen.
Heb je niet de juiste papieren? Over het volgen van een opleiding valt altijd te praten!

ZIERIKZEE Vissersdijk 46, 4301 ND, Zierikzee T. 0111 - 417040
MIDDELHARNIS Lorentz 11, 3241 LX, Middelharnis T. 0187 - 483954

Verkoper binnendienst
Zierikzee, 40 uur

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij 
opzoek naar een verkoopmedewerker 
binnendienst. Vanuit onze vestiging in 
Zierikzee ga je je bezighouden met advies 
en verkoop van banden en wielen voor 
tractoren, landbouwmachines en trucks. 

Autotechnicus/Apk-
keurmeester
Zierikzee en Middelharnis, 40 uur

Op zoek naar een nieuwe uitdaging 
met volop kansen om door te groeien? 
Ga aan de slag als autotechnicus/Apk 
keurmeester bij Profile Car & Tyreservice 
Zierikzee of Middelharnis. Nou maar hopen 
dat je ook door onze keuring komt. 

Bandenspecialist 
landbouw/truck junior
Zierikzee en Middelharnis, 40 uur

Werk je liever met je handen dan zitten 
ploeteren in de schoolbanken? Dan is dit 
je kans! Als je van aanpakken houdt en je 
bent leergierig, dan helpen wij jou om het 
vak van bandenmonteur onder de knie te 
krijgen.

Uitlijn/bandenspecialist
Zierikzee en Middelharnis

Op zoek naar een nieuwe uitdaging met 
volop kansen om door te groeien? Ga 
aan de slag als uitlijn/bandenspecialist 
bij Profile Car & Tyreservice Zierikzee of 
Middelharnis.

Bandenspecialist 
landbouw/truck
Zierikzee en Middelharnis, 40 uur

Wegens uitbreiding van ons team in de 
vestigingen Middelharnis en Zierikzee zijn 
we op zoek naar een bandenspecialist. 
Hou je van uitdagingen, grote banden, vaak 
onderweg zijn en buiten werken? Dan is dit 
je kans!

Waarom werken bij Profile 
Zierikzee en Middelharnis?

• Leuke collega’s
• Volop kansen om jezelf te ontwikkelen
• Verschillende (interne) 

opleidingsmogelijkheden
• SBB Erkend Leerbedrijf

Werken bij Profile Zierikzee en Middelharnis

Geen diploma’s? 
Geen punt!

Bij Profile Zierikzee en Middelharnis 
houden we van mensen die leergierig 
zijn en die van aanpakken weten. Met 
zo’n instelling kun je het binnen onze 
organisatie, ook zonder afgeronde 
opleiding en/of vakdiploma’s, een heel 
eind schoppen. Je ziet dat we diverse 
mooie vacatures hebben die we zo snel 
mogelijk in willen vullen. 

Heb jij affiniteit met auto’s, 
landbouwmachines en/of trucks en de 
techniek die daarbij komt kijken of bezit 
je commerciële kwaliteiten voor het 
invullen van een salesfunctie, dan zien 
wij jouw sollicitatie graag tegemoet!

Profile Zierikzee en 
Middelharnis is SBB 
Erkend Leerbedrijf.

Bandenspecialist 
landbouw/truck junior
Zierikzee en Middelharnis, 40 uur

Werk je liever met je handen dan zitten 
ploeteren in de schoolbanken? Dan is dit 
je kans! Als je van aanpakken houdt en je 
bent leergierig, dan helpen wij jou om het 
vak van bandenmonteur onder de knie te 
krijgen.

Uitlijn/bandenspecialist
Zierikzee en Middelharnis

Op zoek naar een nieuwe uitdaging met 
volop kansen om door te groeien? Ga 
aan de slag als uitlijn/bandenspecialist 
bij Profile Car & Tyreservice Zierikzee of 
Middelharnis.

Benieuwd hoe onze andere collega’s denken over werken bij Profile Zierikzee en Middelharnis? Ze doen hun verhaal op rinusroon.nl/werken-bij

“Word jij 
mijn nieuwe 

collega?”

Interesse in bovenstaande functies? 

Mail voor meer informatie naar rini@rinusroon.nl of 

laat je sollicitatie achter op rinusroon.nl/werken-bij


