DARIS WONEN EN SLAPEN ZOEKT EEN

BEZORGER

Een Makita-welkomstcadeau van ons voor jou!
Dat jij een vakman bent staat vast. En als vakman werk je bij ons
alleen met het beste gereedschap. Daarom krijg jij van ons bij aanvang
dienstverband een Makita-gereedschapscheque cadeau* (t.w.v. €
500,-). Zo beschik je ook buiten werktijd (thuis) over het allerbeste
gereedschap!
*Actievoorwaarden op laatste pagina

DAARIS EEN VAKMAN VOOR NODIG
Burg. Magneestraat 56-60 | 5571 HE Bergeijk | +31 (0)497 57 13 34 | info@daris-wonen-slapen.nl | daris-wonen-slapen.nl

DARIS WONEN EN SLAPEN ZOEKT EEN

BEZORGER

DAARIS EEN VAKMAN VOOR NODIG
Jij bent een van onze bezorgers. Dit betekent dat je met grote regelmaat bij klanten over de vloer komt. Je weet jezelf
en het ‘merk’ Daris Wonen en Slapen dan ook altijd op de juiste manier onder de aandacht te brengen.

WAT JIJ ZOEKT
We horen graag van je of je nog iets mist.
Een uitdagende en afwisselende job met een grote mate van zelfstandigheid
Prima salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Een bedrijf dat regionaal echt een begrip is. Zeg gerust een merk
Een vriendelijke en laagdrempelige werkomgeving, waarin je werkt in een klein en hecht team
Een financieel gezond bedrijf

WAT WIJ ZOEKEN
We hebben er best even over nagedacht en komen tot het volgende.
Je bent collegiaal en werkt bij voorkeur in een klein team
Je bent een tikkeltje eigenwijs [in de positieve zin van het woord]
	Je neemt graag het voortouw. Als jij weet wat er moet gebeuren, dan komt het goed.
Veel sturing heb je niet nodig.
Je beschikt over een gezonde portie prestatiedrang. Je wilt altijd topwerk afleveren!
Je beschikt over rijbewijs B

WE MAKEN GRAAG KENNIS
Bellen, mailen of app’en. Laat van je horen op een manier die bij je past. Een CV is een vereiste, een motivatiebrief
is dat niet. Wil je meer weten over de vacature of Daris Wonen en Slapen, neem dan contact op met Niels Daris.
Je bereikt hem via niels@daris-wonen-slapen.nl / +31(0)497 57 13 34 / +31(0)6 89 97 01 64 [ook om te app’en]
Op de traditionele manier kun je jouw sollicitatie versturen naar
Daris Wonen en Slapen | Burgemeester Magneestraat 56-60 | 5571 HE Bergeijk.
Ter attentie van Niels Daris of mailen naar HR@daris-wonen-slapen.nl
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

*ACTIEVOORWAARDEN
[MAKITA-WELKOMSTCADEAU]
EEN MAKITA-WELKOMSTCADEAU VAN ONS VOOR JOU!
Dat jij een vakman bent staat vast. En als vakman werk je bij ons alleen met het beste gereedschap. Daarom
krijg jij van ons bij aanvang dienstverband een Makita-gereedschapscheque cadeau* (t.w.v. € 500,-). Zo
beschik je ook buiten werktijd (thuis) over het allerbeste gereedschap!

Makita-gereedschapscheque wordt uitgereikt na succesvol doorlopen proeftijd (1 maand)
Wanneer contract vroegtijdig wordt ontbonden gelden de volgende regels:
		
		
		

(wederzijdse) opzegging dienstverband 1-3 maanden: cheque en/of geldbedrag 100% retour aan
Daris Wonen en Slapen
(wederzijdse) opzegging dienstverband 4-6 maanden: cheque en/of geldbedrag 75% retour aan
Daris Wonen en Slapen
(wederzijdse) opzegging dienstverband 7-12 maanden: cheque en/of geldbedrag 50% retour aan
Daris Wonen en Slapen

