
Een professioneel reparatiebedrijf voor consumenten elektronica

CHAUFFEURS
VOOR IN ONZE ‘VAN A NAAR B POOL’

Standplaats Veilingdreef 16, 4614 RX, Bergen op Zoom

Uren per maand plus minus 30 uur per maand

Werk-/denkniveau MBO – in het bezit van een geldig rijbewijs (B)

AOW-gerechtigd en toch graag (blijven) werken? Dan ben je bij Tech Repair aan het juiste adres. 
Ter ondersteuning van het team zijn wij op zoek naar betrouwbare chauffeurs die secuur werken 
en een sociaalvaardige werkhouding hebben, zowel binnen als buiten het bedrijf. Chauffeurs 
die beschikken over jarenlange rijervaring en die veel kennis van de verkeersregels hebben. Als 
chauffeur kun je ingezet worden voor het vervoeren van kostbare goederen. Je gaat vertrouwelijk 
om met de goederen die je vervoert en je zorgt ervoor dat deze goederen onbeschadigd en op tijd 
op de plek van bestemming arriveren.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vandaag nog je sollicitatiemateriaal en cv naar pz@techrepair.nl
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