Personeelsadvertentie, maart 2022

SchippersStop is een dynamisch bedrijf, waar bijna 24 uur per dag activiteit is. U vindt hier
alles voor uw voertuig onder 1 dak. Onze nieuwe locatie is binnen 8 jaar uitgegroeid tot ‘het’
mobiliteitspark van de regio Eindhoven! U vindt hier onder andere een autogarage,
carwash, truckwash, tankstation, airport parking, lunchroom, opslagruimtes, vergaderzalen,
een oliehandel en milieutechniek afdeling.

Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je graag werken binnen een
groeiende organisatie?
Dan heeft SchippersStop heeft voor jou de baan die je zoekt!!
Wij zijn gevestigd aan de voet van de landingsbaan van Eindhoven Airport.

Functieomschrijving:
Vanwege de groei van ons wascentrum zoeken wij nieuwe enthousiaste medewerkers!
Je werkt in de carwash, hier sta je klanten te woord en verkoop je onze was- en VIP
producten. Daarnaast zorg je er (samen met je collega’s) voor dat de klant weer in een
blinkende auto naar buiten rijdt.

Werkzaamheden
• Je staat klanten te woord in de carwash en verkoopt hier onze poets- en vele andere
voordeel producten
• Je wast de auto’s voor, zodat ze blinkend de wasstraat uitkomen
• Je begeleid de voertuigen de wasstraat in en start het wasprogramma
Profiel
• Je bent commercieel ingesteld en vindt het leuk om klantencontact te hebben
• Je houdt er van de handen uit de mouwen te steken
• Je bent collegiaal en kunt goed samenwerken
• Je bent flexibel inzetbaar
Wat bieden wij?
SchippersStop biedt een veelzijdige part-time job, die prima te combineren is met school of
een gezinssituatie. Er hangt een informele werksfeer, er wordt hard gewerkt, maar er is ook
plaats voor een lolletje. We hebben een gezellig team met collega’s van allerlei
verschillende leeftijden.

Enthousiast geworden?
Neem dan contact met ons op via IkWilWerkenBij@schippersstop.nl
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