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SchippersStop heeft de ideale job voor scholieren
En natuurlijk voor alle overige mensen geïnteresseerd in een veelzijdige, parttimejob. Voor onze Car- &
Truckwash én onze dienst ParkFlyWash.nl zijn wij op zoek naar service-medewerkers. Reageren kan via:
ikWilWerkenBij@schippersStop.nl
Werkzaamheden Car- en Truckwash
-

Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten in de wasstraat
Je helpt de klant om een juiste keuze te maken bij alle opties in de wasstraat
Je geeft informatie over producten en diensten, zoals het gebruik van onze spaar- en betaalkaart,
onze Businesscard én onze voordeel campagnes

Werkzaamheden voor de dienst ParkFlyWash.nl (Airport Parking)
-

Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van boekingen van klanten van onze Airport parkingdienst ParkFlyWash
Je zorgt dat alle serviceproducten die de klant heeft aangekocht worden uitgevoerd
Je kan ook worden ingezet als chauffeur van een van onze shuttlebussen die af-en-aan rijden
tussen Eindhoven Airport en onze locatie

Functieprofiel:
Onze diensten gaan 7 dagen in de week door. Voor deze functie bent je op verschillende dagen van de
week beschikbaar. Ook in de weekend! Voor werkzaamheden van de Car & Truckwash moet je minimaal 16
jaar oud zijn. Om in aanmerking te komen als chauffeur van onze shuttledienst bij ParkFlyWash.nl moet je
minimaal 18 jaar zijn én in het bezit zijn van een rijbewijs B.
SchippersStop is een jong en dynamisch bedrijf met leuke collega’s en een fijne werkomgeving.
Onze spaarkaart- en boekingssystemen zijn volledige digitaal. Ook de Car & Truckwash wordt digitaal
aangestuurd; Je hebt kennis van het werken met een computer én u bent bereid zijn om nieuwe
programma’s te leren.
Tot slot: je bent stressbestendig, vriendelijk, flexibel én klantgericht.
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 vergaderruimtes en flexplekken, eigen storage units voor opslag van goederen voor
consumenten & bedrijven, Airport Parking Service én nog veel meer...
Bekijk onze website voor meer informatie of kom eens een bezoekje brengen.
U bent van harte welkom.
SchippersStop | Habraken 2601 | 5507 TR te Veldhoven
Tel. 040 – 205 1 205 | www.schippersStop.nl

