
Allround onderhoudsmedewerker
Wij zijn op zoek naar versterking voor ons team van
monteurs.
Sleutel jij graag aan (grote) voertuigen?

De kerntaken zijn:
- Assisteren van onze bedrijfsmonteurs
-  (Periodiek) controleren van onze touringcars, daar-

bij eventuele storingen verhelpen en kleine reparaties 
uitvoeren zoals het vervangen van lampjes. Maar ook 
wekelijkse controles zoals bandendruk meten en oliepeil 
controleren.

- Contact onderhouden met onze onderdelenleveranciers
-  Chauffeurs assisteren bij kleine diverse werken aan de 

bus zoals bv ruitenwissers vervangen.
-  Onderhoudsklusjes rondom het pand zoals het onderhou-

den van onze automatische wasstraat

De kandidaat die wie zoeken:
-  Heeft een technische achtergrond of een sterke affiniteit 

met techniek
- Is leergierig
-  Heeft bij voorkeur ervaring met soortgelijke werkzaam-

heden
- Is flexibel, geen dag is hetzelfde
- Heeft geen 9 tot 17 mentaliteit

Wij bieden:
-  Een afwisselende baan met verantwoordelijkheid in een 

dynamisch bedrijf met een open en informele cultuur
-  Je werkzaamheden kunnen naargelang je interesses/

vaardigheden afgestemd worden
- Salariëring volgens CAO Besloten Busvervoer
- Pensioenopbouw
- Een moderne, goed uitgeruste werkplaats

Startdatum: zo snel mogelijk.
Fulltime, 40u per week ( ma-vr )
Doel is een contract van onbepaalde duur voor een langere 
periode
Werklocatie: Rucphen, Nederland

Interieurverzorg(st)er
Wij zijn op zoek naar versterking voor ons huidig team
van schoonmaaksters.

De kerntaken zijn:
-  schoonmaken van onze touringcars/bussen
- schoonmaken van het kantoorgebouw

De kandidaat die wie zoeken:
- is flexibel
- woont in de omgeving van Rucphen

Wij bieden:
- Salariëring volgens CAO Besloten Busvervoer
- Pensioenopbouw
-  Een gezellige werkplek met leuke collega’s

Parttime, uren bespreekbaar
Doel is een contract van onbepaalde duur voor een
langere periode
Werklocatie: Rucphen, Nederland

Touringcarchauffeur
Wij zoeken chauffeurs voor het uitvoeren van allerlei
soorten vervoer.
Dagritten
Schoolreisjes
Meerdaagse reizen, zowel buitenland als binnenland
Treinvervangend vervoer
Schoolvervoer

Oproepchauffeur, parttime of fulltime

U bent in het bezit van:
- Rijbewijs D
- geldige code 95
- medische keuring
- digitale bestuurderskaart
- bewijs van goed gedrag

Geen rijbewijs D, maar je wilt wel heel graag? Solliciteer 
alsnog en we bekijken samen de mogelijkheden!

Eerste monteur
Wij zijn op zoek naar versterking voor ons team van
monteurs.
Sleutel jij graag aan (grote) voertuigen?

De kerntaken zijn:
- uitvoeren van (preventief) onderhoud
- verhelpen van storingen
- contact onderhouden met onderdelenleveranciers
- touringcars gereed maken voor periodieke keuringen

De kandidaat die wie zoeken:
- Heeft verantwoordelijkheid
- Staat stevig in de schoenen
- Heeft ervaring met soortgelijke werkzaamheden
- Heeft affiniteit met techniek
- Is flexibel, geen dag is hetzelfde
- Heeft geen 9 tot 17 mentaliteit

Wij bieden:
-  Een afwisselende baan met verantwoordelijkheid in een 

dynamisch bedrijf met een open en informele cultuur
-  Je werkzaamheden kunnen naargelang je interesses/

vaardigheden afgestemd worden
- Salariëring volgens CAO Besloten Busvervoer
- Pensioenopbouw
- Een moderne, goed uitgeruste werkplaats

Startdatum: zo snel mogelijk.
Fulltime, 40u per week ( ma-vr )
Doel is een contract van onbepaalde duur voor een
langere periode
Werklocatie: Rucphen, Nederland

Solliciteren via info@muysreizen.nl
t.a.v. Melanie

Meer info op www.muysreizen.nl
op onze vacaturepagina.


