
     

VACATURE LOCATIE BIDDINGHUIZEN 

CHAUFFEUR -  PARTTIME (FULLTIME OOK BESPREEKBAAR) 

 

Dit is de rol 

Voor een langdurige opdracht zoeken we een enthousiaste en zelfstandige chauffeur voor  

dagelijkse ritten in de ochtend en aan het einde van de (mid)dag naar een stad in midden  

Nederland. Je vertrekt ’s ochtends vanuit ’t Harde of Biddinghuizen en brengt plastic toiletcabines 

naar diverse locaties in de stad. Op het einde van dag worden dezelfde cabines weer opgehaald. 

Terug bij het magazijn wordt de wagen uitgeladen en opnieuw geladen voor de volgende dag.  

Komt ondertussen een spoedaanvraag binnen of moet er nog ergens iets worden gehaald en is  

dit te combineren?  

Dan ben jij zo flexibel dat transport tussendoor te kunnen uitvoeren. Als je een fulltime functie wil  

of je hebt meer in je mars, dan zijn er altijd werkzaamheden die naast deze specifieke opdracht  

kunnen worden uitgevoerd. 

 

 

Dit ben jij 

Het werk is in principe op vaste tijden en vooraf goed in te plannen. Je voelt je verantwoordelijk  

voor je werk en voor deze specifieke opdracht ben je bereid het eigenaarschap op te eisen.  

Jij bent het gezicht van Evento en draagt zorg voor een perfecte uitvoering van het gevraagde.  

Samen zorgen we dat elke dag het werk gedaan wordt en onze klanten tevreden zijn. 

Een rijbewijs B(E) is een vereiste (of je bent bereid E bij ons te halen). En bij voorkeur heb je 

rijervaring.  

 

Dit zijn wij 

Evento is een jong en ambitieus bedrijf. Het bestaat uit een klein team en er heerst een informele 

en goede sfeer. Er geldt een ‘handen uit de mouwen’ en ‘no nonsense’ mentaliteit.  

Als team staan we altijd klaar voor onze klanten. We komen op diverse locaties en we faciliteren 

vaak bijzondere gelegenheden en evenementen en krijgen daardoor een uniek kijkje  

‘achter de schermen’. 

  

 

 

 

 

 

 

Evento  

is op zoek naar een 

enthousiaste chauffeur! 

 

Ben jij die uitstekende 

chauffeur die in staat is 

zelfstandig zijn routes te 

rijden?  En hou jij van 

aanpakken? Dan is deze 

vacature geschikt voor jou! 

Dan 

Steek j  

 

Neem contact op met  

Gertjan van de Put   

06-57996107 

 

Of mail je sollicitatie en 

motivatie met bijbehorend 

CV naar Gertjan@evento.nl 

 

 

 

 

EVENTO  
PARTY&EVENT-RENT BV 

Postadres:  
Zuiderzee op Zuid 31 

8256 SP Biddinghuizen 
info@evento.nl 
06-57996107 

www.evento.nl 

 

 

 


