Mobiliteitshulpverlener…
Ons streven is om onze klanten ten alle tijden van mobiliteit te voorzien. Immers Schade of Pech komt nooit
gelegen. Ook midden in de nacht of in het weekend. Snel op de incidentlocatie terplaatse kunnen zijn om
daar Bergingswerkzaamheden uit te kunnen voeren of Pechhulp te verlenen, vaak onder tijdsdruk.
Je moet soms snel kunnen schakelen en dan is het belangrijk dat jij je hoofd koel houdt.
Het geeft je voldoening als jij de klant weer tevreden op weg kunt helpen. Elke hulpverlening is anders
evenals de omstandigheden, dat is nu net het bijzondere in ons werk, geen dag is hetzelfde.
Om het verwachtingspatroon te kunnen blijven waarmaken voor onze mobiliteitsdiensten zijn wij op zoek
naar jou en hebben wij momenteel een fulltime vacature.

BERGINGS EN PECHHULPVERLENER m/v
Ben jij een Enthousiaste, Gedreven, Representatieve kandidaat en heb je een Flexibele werkhouding
hou je van afwisseling en wil je werken in een team met passie voor het vak :
dan is dit de uitdaging voor jou.
Wat bieden wij jou :
 Berging van voertuigen die bij een ongeval betrokken zijn.
 Pechhulp aan voertuigen na een stranding met het doel ze weer op weg te helpen.
 Transport van voertuigen al dan niet met een meerlader.
 Na het volgen van de vereiste opleidingen ga je zelfstandig als mobiliteitsverlener op weg.
 Zeer afwisselende baan en op weg gaan met een zeer modern wagenpark.
 Salaris conform de CAO beroepsgoederenvervoer.
 Fulltime dienstverband met variabele werktijden.
Wat verwachten we van jou :
 Je bent in het bezit van Rijbewijs B-C-E met Code 95.
 Aantoonbare rijervaring met een aanhanger is een pre doch niet vereist.
 Passie voor auto’s en voldoende auto technische kennis.
 Woonachtig in de Gemeentes Deurne-Asten-Someren-Nederweert.
 Werken volgens een Rooster met avond,- nacht,- en weekenddiensten. Geen 9 tot 5 mentaliteit.
 Goede beheersing van de Nederlandse taal daarnaast zijn Engels en Duits een pre.
 Communicatief zijn en om kunnen gaan met Computers alsmede met de Apps die we in de praktijk
gebruiken.
Wil jij ook ons visitekaartje zijn en ons bedrijf vertegenwoordigen ?
Stuur dan je motivatie samen met je C.V. naar karin@sprankenis.nl of bel 040-2061239
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