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Op zoek naar een leuke en afwisselende baan?
Voor onze wasstraat, onze dienst Park-Fly-Wash (Airport stalling) én de dienst personenwagens
verhuur zijn wij op zoek naar service-medewerkers. Reageer via: ikWilWerkenBij@schippersStop.nl
Werkzaamheden:
-

-

Wij zoeken nog collega’s voor drie onderdelen van SchippersStop:
1. Wasstraat:
je gaat klanten helpen en begeleiden in de Car- en Truckwash van SchippersStop
2. Park-Fly-Wash:
je bent verantwoordelijk voor het begeleiden op onze locatie en het vervoeren van
klanten van onze Airport Parking Service (shuttlebus)
3. Autoverhuur:
je helpt klanten die een personenwagen komen huren of terugbrengen
Je geeft informatie over producten en diensten, zoals het gebruik van onze spaar- en
betaalkaart, onze Businesscard en onze voordeel campagnes
Je bent (mede) verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van onze diensten
Je bent breed en flexibel inzetbaar – bij één of meerdere van de genoemde onderdelen.

Functieprofiel:
Voor deze functie bent je op verschillende dagen van de week beschikbaar. Soms moet je ook in het
weekend werken. Het betreft gebroken diensten verdeeld over 7 dagen. Het werk is behoorlijk
divers. Het ene moment help je klanten in onze Carwash, het andere moment wordt je ingezet om
klanten met onze shuttledienst naar Eindhoven Airport te brengen (of op te halen).
Onze spaarkaart- en boekingssystemen zijn volledige digitaal. Je moet dan ook zeker goede kennis
hebben van het werken met een computer én bereid zijn om met nieuwe programma’s te leren
werken. Veel van onze processen zijn (deels) geautomatiseerd maar worden wel altijd door personen
gestuurd.
Talenkennis is een pré. Afhankelijk van het onderdeel waarvoor je aan het werk bent spreken onze
klanten Nederlands, Engels of Duits. Tot slot: je bent stressbestendig, flexibel en in het bezit van een
rijbewijs B.
Bedrijfsprofiel:
SchippersStop is hét Automotive plein van Eindhoven en omstreken. Met alles voor uw auto op één
locatie! Daarbij worden de chauffeur en de passagiers zeker niet vergeten. Op één locatie vindt u er
onder andere een Car- en Truckwash, een tankstation, een universele garage, een lunchroom met
spottersterras, een business-point met vergaderzalen en flexplekken, eigen storage Units voor opslag
van goederen voor consumenten en bedrijven én nog veel meer...
Bekijk onze website voor meer informatie of kom eens een bezoekje brengen.
U bent van harte welkom.
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