
CHAUFFEUR  
(HUUR)FIETSEN
VOOR ONZE HAAL- EN BRENGSERVICE VAN REPARATIE FIETSEN EN HET VER-
VOEREN VAN ONZE VLOOT HUURFIETSEN ZOEKEN WE EEN CHAUFFEUR DIE 
SECUUR TE WERK GAAT EN TECHNISCHE AFFINITEIT HEEFT.

ENTHOUSIAST? SOLLICITEER DAN NU DOOR JOUW CV EN KORTE MOTIVATIE TE MAILEN NAAR JOHNNY VAN HEUSDEN VIA 
FIETSBELEVING@JUIJN.NL. BIJ VRAGEN OVER DEZE VACATURE KUN JE OOK TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN VIA  
TELEFOONNUMMER 0418-663456.

JUIJN FIETSBELEVING B.V. |BURG VAN RANDWIJCKSTRAAT 10  | 5328 AT ROSSUM

In Rossum verzorgen we voor onze klanten het 
onderhoud van de fiets, van onderhoudsbeurten tot 
alle voorkomende reparaties. Ook hebben we een 
grote vloot van zo’n 1500 huurfietsen, en leveren deze 
huurfietsen aan verschillende opdrachtgevers.
Om service te kunnen blijven bieden aan onze klanten 
hebben wij een kosteloze haal- en brengservice. Wij 
hebben een aantal vast rij-momenten in de week 
waarop wij fietsen van klanten in de regio ophalen 
en terugbrengen voor bijvoorbeeld een reparatie of 
onderhoudsbeurt aan een fiets. 
Daarnaast rijden vanaf half maart  t/m half oktober door 
het hele land om onze huurfietsen op locatie te brengen 
en te halen. Ook zullen er op locatie fietsen weer opnieuw 
ingezet moeten worden, er wordt dan van de chauffeur 
gevraagd de fietsen een korte check te geven. Naast het 
rijden met een bus of klein bakwagentje zit er ook een 
stuk fysiek werk bij, namelijk het in en uitladen van de 
fietsen en het verplaatsen van de fietsen. In de drukke 
periodes van het jaar zullen er soms ook wat langere 
werkdagen bij zitten, dit zullen we dan compenseren 
met andere dagen waarop een kortere route gereden 
kan worden.

WIJ VRAGEN:
• Je bent 32-40 uur beschikbaar
• Indien nodig ook op zaterdag beschikbaar
• In het bezit van rijbewijs B
• Geen 9 tot 5 mentaliteit, en indien nodig  
     bereid om in drukke periodes extra uren te 
     maken
• Klantvriendelijk, goede communicatie
• Fysiek fit zijn is belangrijk 
• Enig technisch inzicht is een pre
• Nauwkeurig zijn is erg belangrijk

WIJ BIEDEN:
• Degelijk materiaal/voertuigen
• Veel verantwoordelijkheid.
• De vrijheid om die verantwoordelijkheid te  
     nemen.
• Flexibele werktijden.
• Een marktconform salaris met goede   
     arbeidsvoorwaarden.


