Chauffeur m/v, oproepbasis

RVM Automotive B.V. is een dynamische en groeiende onderneming gespecialiseerd
in de in- en verkoop van jong gebruikte occasions. Door onze actieve houding in de markt
en doordat wij door zowel dealerbedrijven als universele autobedrijven worden gezien als een
betrouwbare handelspartner, zijn wij in staat om dealerkwaliteit-occasions tegen een interessante
prijs aan te bieden.
Met een team van 14 collega’s werken wij op professionele wijze, maar in een informele sfeer.
Uit onze passie voor auto’s selecteren wij alleen de RVM Auto. Wij geloven dat het kopen van de RVM
Auto net zo leuk en prettig moet zijn als het rijden ervan!
Door onze respectvolle manier van communiceren naar onze klanten en elkaar voelt iedereen zich
welkom.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar 2 Chauffeurs op oproepbasis
Ben je al met (vervroegd) pensioen en ben je nog graag actief? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als
chauffeur op oproepbasis wordt je ingezet voor het halen en brengen van auto’s bij particulieren en
bedrijven. Heb je een technische inslag en klantvriendelijke benadering? Dan pas jij in ons gezellige
en gemotiveerde team.
Taken
•
•
•
•
•

Je zorgt ervoor dat de auto bij de klant opgehaald en weer afgeleverd wordt;
Je controleert de auto’s die opgehaald worden op schade(s) en checkt of de overeengekomen
afspraken tussen RVM Automotive B.V. en de verkoper zijn nageleefd.
Je brengt auto's bij een prospect voor een proefrit;
Je levert auto's af aan de eindgebruiker;
Je wordt incidenteel ingezet voor facilitaire diensten, zoals het halen en brengen van
goederen.

Functie eisen
Een actieve en klantvriendelijke man/ vrouw die het leuk vindt om van tijd tot tijd te worden
opgeroepen en om voor RVM Automotive B.V. auto's van A naar B te brengen. Onze ervaring leert dat
deze baan bij uitstek geschikt is voor pensionado's. Je bent bereid om als het nodig is samen te rijden.
Daarnaast ben je flexibel, soms twee ritten op één dag, soms een dag niks. Naast een mensgerichte
collega, zoeken wij natuurlijk iemand die in het bezit is van een geldig rijbewijs B. Affiniteit met de
autobranche of technische kennis is een pré.
Omdat het gaat om een oproepbaan, is het belangrijk om in de omgeving Meijerijstad te wonen.
Wat bieden wij?
Een dynamische omgeving met collega’s die gezellig, gemotiveerd en kundig zijn;
een aantrekkelijke en afwisselende baan binnen een mensgerichte organisatie.
Uren indicatie: tussen de 10 en 30 uur per week.
Ben jij dé collega waarnaar wij op zoek zijn? Stuur dan je cv met motivatiebrief voor 15 oktober 2021
naar info@rvmautomotive.nl.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Mattijs Ernes, bedrijfsleider
van RVM Automotive B.V. op telefoonnummer: 06-27 42 36 34.
Of kom gewoon gezellig even langs, de koffie staat klaar!

