
Din - don:  10.00 - 17.30
Vrij:  10.00 - 21.00
Zat:  10.00 - 17.00
Zon - ma:  gesloten+/- 35 minuten rijden vanaf Breda, Rotterdam en Antwerpen

Paasdijkweg 33 Poortvliet | 0166 619100 | info@wbpoortvliet.nl

woonboulevardpoortvliet.nl

(leerling) bezorger
 40 uur per week

WAT BIEDEN WE?
• Een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief.

• 4-daagse opleiding tot meubelbezorger.

• Training in montage en begeleiding on the job.

• Passend salaris, afhankelijk van kennis en ervaring.

• Een fulltime baan van 40 uur per week.

• Personeelskorting op ons assortiment.

• Vergoeding reiskosten bij woon-werk traject > 10 km.

• Een baan met uitzicht op een vast contract.

• Nog niet in het bezit van een C-rijbewijs? Dan zorgen wij voor 

je opleiding.

WIE ZOEKEN WE?
• Communicatieve vaardigheden en klantvriendelijkheid.

• Een enthousiaste en representatieve uitstraling.

• Groot verantwoordelijkheidsgevoel.

• Flexibiliteit in werktijden, meeveren met het werkaanbod.

• Een goede fysieke conditie.

• Technisch inzicht en ervaring in montagewerkzaamheden.

WIE ZOEKEN WE?
• Interesse voor interieur.

• Grote dosis technisch inzicht en kunnen schakelen naar maatwerk waar nodig.

• Een klantvriendelijke houding, commercieel inzicht en sociale vaardigheden.

• Een enthousiaste en representatieve uitstraling.

• Een goede fysieke conditie.

• Flexibele instelling naar klanten en werkgever.

(leerling) interieurvakman
Vloeren & Ramen - 40 uur per week

Bekijk onze vacatures op:
www.woonboulevardpoortvliet.nl/werken-bij

Grote dosis technisch inzicht en kunnen schakelen naar maatwerk waar nodig.

BEN JIJ DE VAKMAN DIE WE ZOEKEN? 

WAT BIEDEN WE?
• Opleidingsmogelijkheden (kijk voor meer informatie 

over opleidingsmogelijkheden op www.interieur-vakman.nl).

• Mogelijkheid om rijbewijs C1 te halen.

• Direct een vast contract.

• Werk in een dynamisch team met leuke collega’s en veel afwisseling.

• Passend salaris.

• Personeelskorting op ons assortiment.

• Vergoeding reiskosten bij woon-werk traject > 10 km.

• Ontwikkelmogelijkheden. 

WORD JIJ ONZE NIEUWE BEZORG-HELD?
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