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Servicemedewerker Tankstation Regio Arnhem
28-34u p/w

Werkgever

Beschrijving

Type dienstverband

Gastheer/gastvrouw, was- en auto expert en routeplanner, jij bent het allemaal.
Herken jij je in deze alleskunner en staan gastvrijheid en service bij jou voorop?
Houd je van flexibel werken en ben je ook in voor wisselende diensten? Ding ding
ding! Dan hebben wij een leuk vacature beschikbaar!

Flex One B.V.

Deeltijd

Startdatum vacature
28-07-2021

Wij zoeken zelfstandige gastheren/gastvrouwen voor diverse tankstations in de
regio Arnhem. Jij bent de klantvriendelijke service ninja en het eerste
aanspreekpunt voor de gasten. Geen dag is hetzelfde want klanten komen tanken,
een koffietje doen, nog snel een bloemetje kopen of de weg vragen. Sommigen zijn
gestrest, weer anderen heel relaxed. Hoe dan ook, jij zorgt ervoor dat iedereen zich
welkom voelt in een schoon, vriendelijk en servicegericht tankstation. Gezellig een
praatje maken als het rustiger is, maakt jou stiekem een favoriete medewerker bij
vaste klanten.

Looptijd vacature

Verantwoordelijkheden

Werktijden

Jij…

00:00 – 23:59
hebt hart voor de zaak, bent gastvrij, flexibel en zelfstandig
kickt op verantwoordelijkheid hebben, maar ook nemen
Houdt met één oog de veiligheid van het terrein in de gaten
bent handig met druk bezette kassa’s
draagt zorg voor een ‘spic en span’ tankstation
regelt perfect gevulde schappen in de shop
bent een kartrekker en ziet taken
houdt van teamwork en teamspirit
Gaat voor flexibele werktijden van maandag tot en met zondag
houdt van wisselende diensten draaien
vindt diensten van ± 8 uur helemaal ok
bent inzetbaar voor 28-34 uur

Onbepaalde tijd

Industrie / Sector
Hospitality

Werklocatie
Arnhem, Gelderland, Nederland

Basis salaris
€ 11,53

Geplaatst op:
juli 28, 2021

Geldig tot
01.09.2021

Baan voordelen
What’s in it for you?
Word jij service ninja bij dit tankstation? En zit je daar straks ook goed in je vel?
Dan willen wij jou zeker niet kwijt en krijg je op termijn een vast contract
aangeboden via Flex-One of onze opdrachtgever.
Daar horen natuurlijk ook een marktconform salaris en vakantiedagen bij volgens
het cao van tankstations en wasbedrijven. De arbeidsvoorwaarden lees je allemaal
terug in dit cao. Ook spreken we een passende reiskostenvergoeding met je af.
Daarnaast kun je gebruikmaken van doorgroeimogelijkheden bij langer
dienstverband en het aantrekken van meer verantwoordelijkheden. Ook heb je op
termijn eventueel pensioenopbouw via Flex One.
Wil je een job waar geen dag hetzelfde is?

Flex One B.V.
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Stuur dan jouw CV naar info@flex-one.nl of reageer via onderstaande knop. Voor
meer informatie over deze functie, neem gerust contact met ons op.

Contacten
Flex One Personeelsmanagement
Rijnkade 143
6811 HD Arnhem
Tel. 026-2005500
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