Chauffeur/monteur
Ben jij handig, heb je enige ervaring met het monteren van (slaapkamer)meubels en rijd je graag in een
grote bestelbus door de regio, dan zoeken wij jou!
Voor de bezorging en montage van bedden en slaapkamermeubels, zoeken wij een nieuwe collega.
Goodnight Slaapkamers
Je werkt voor de grootste slaapkamer van Nederland, ofwel Goodnight Slaapkamers. Met een winkel van
5000 m² en héél véél bekende merken onder één dak is Goodnight de bekendste slaapkamerspeciaalzaak
van de regio. Naast de winkel beschikken wij over een moderne magazijnlocatie, waar dagelijks alle
goederen binnenkomen en waarvandaan iedere dag een aantal monteurs op weg gaan om onze klanten blij
te maken.

•
•
•
•
•
•

Wat je gaat doen
Je gaat naar veel van onze klanten voor het monteren van bedden en slaapkamermeubels
je rijdt door de hele regio met een van onze bestelbussen
je maakt onze klanten blij met hun nieuwe bed en/of kast
je helpt in het magazijn met het verwerken van goederen (incidenteel)
je ondersteunt je directe collega's bij alle voorkomende werkzaamheden
je gaat naar onze winkel voor hulp bij (de)montage van showroomgoederen

•
•
•
•
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Wat we van je vragen
ervaring met montage van slaapkamermeubels (of het willen opdoen van deze ervaring)
handigheid
een leergierige instelling
geen 9 tot 5 mentaliteit
een rijbewijs B (en enige ervaring met het rijden in een grote bestelbus)
goede beheersing van de Nederlandse taal
een klantvriendelijke instelling
Wat we je bieden

•
•
•
•
•
•

een leuke afwisselende baan
de mogelijkheid om veel van je collega’s te leren
ruimte voor je goede ideeën
een marktconform salaris (met groeimogelijkheden)
een mooie nieuwe werkplek
leuke collega's met een goed gevoel voor humor

Wil jij bij ons komen werken?
Solliciteer dan vanaf vandaag t/m 8 september a.s. ) door een motivatiebrief en je CV te sturen naar de
heer Van Kampen via: kampen@goodnight.nl o.v.v. 'sollicitatie chauffeur/monteur' of per post naar:
Goodnight Slaapkamers Cruquius B.V.
t.a.v. de heer F. van Kampen
Spaarneweg 18
2142 EN Cruquius

