
Wij zoeken per direct ALLROUND MEDEWERKERS VOOR 32 EN 40 UUR 

Die weet van aanpakken en verstand heeft van gereedschappen. Ook voor de klantenservice 
ben je sterk in zowel woord als geschrift en met computers werken is geen probleem voor je.

• Je kan goed zelfstandig maar ook in teamverband werken.
• Bereid is om de vrijdagavond (tot 20:30 uur) en/of zaterdag (tot 15:00) te werken.
• Er verzorgd uitziet en goed abn kan.
• Opleiding is niet noodzakelijk.
• Per direct beschikbaar en in het bezit is van een rijbewijs.

Wat ga je doen?
• Uitleg aan de klant over het verhuurde apparaat.
• Je gaat de apparaten die verhuurd zijn en terug komen schoonmaken en/of repareren.
• Werkplaats en shop netjes, schoon en opgeruimd houden.
• Het bezorgen / ophalen en afbreken van materialen bij de klanten.
• Email / telefoon / whatsapp beantwoorden naar de klant toe van zowel Verhuurmaat 

als Container- en Toiletmaat.
• Marketing en lichte administratieve werkzaamheden zullen tot je taak behoren.
• Neemt pakketjes aan voor DHL / UPS / Wish en Homerr en overhandigt deze aan de klant.

Wat kun je van ons verwachten?
• Een heel leuk en gezellig team.
• Mooie werkplek.
• Een baan met veel variatie.
• Eventuele doorgroeimogelijkheden.
• Bijscholen is mogelijk.

Mochten wij je interesse hebben aangewakkerd schroom dan niet en stuur je motivatiebrief met cv 
naar: bkoch@verhuurmaat.nl

Collega
Gezocht!

We zijn op zoek naar 

KLANTENSERVICE PERSONEEL (m/v)
voor 32 en 40 uur per week

Die onze klanten de juiste ondersteuning kunnen geven vanuit ons volledig 
geautomatiseerde orderbeheer systeem.

•  Je kan goed zelfstandig maar ook in teamverband werken.
•   Bereid om de vrijdagavond (tot 20:30 uur) en/of zaterdag (tot 15:00 uur)  

te werken.
•  Er verzorgd uitziet en goed abn kan.
•  Opleiding is niet noodzakelijk.
•  Per direct beschikbaar en in het bezit is van een rijbewijs.

Wat ga je doen?
•  Uitleg aan de klant over het verhuurde apparaat.
•   Email / telefoon / whatsapp beantwoorden naar de klant toe van zowel Verhuurmaat 

als Containermaat en Toiletmaat.
•   Marketing en lichte administratieve werkzaamheden zullen tot je taak behoren.
•    Neemt pakketjes aan voor DHL / UPS / Wish en Homerr en overhandigt deze aan de 

klant.

Wat kun je van ons verwachten?
•  Een heel leuk en gezellig team.
•  Mooie werkplek.
•  Een baan met veel variatie.
•  Eventuele doorgroeimogelijkheden.
•  Bijscholen is mogelijk.

Mochten wij je interesse hebben aangewakkerd schroom dan niet en stuur je 
motivatiebrief met cv naar: bkoch@verhuurmaat.nl


