Bunkerstation Papendrecht is al meer dan vijftig jaar een vertrouwd adres voor de binnenscheepvaart. Met een klein
team van enthousiaste medewerkers voorzien wij de schippers van brandstof, smeermiddelen en andere artikelen en
materialen. Onze thuisbasis is Papendrecht. Daar ligt ons 60 meter lange bunkerstation/winkelschip met ons kantoor.
Wij hebben twee bunkerboten in de vaart, de Arno en de Duo. Hiermee doorkruisen we zeven dagen in de week de
rivieren in de drechtstedenregio om onze klanten op te zoeken. Klantgericht denken, een servicegerichte opstelling
en zelfstandigheid zijn sleutelbegrippen voor al onze mensen.

Uitbreiding van ons team

Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste medewerker als

Schipper/
verkoper
Op de Arno of de Duo
Wij bieden

Wij vragen

Meer weten of solliciteren?

Als schipper/verkoper op de Arno of de Duo (140 ton)
vaar je je eigen koers. Je zoekt je klanten op en je levert
ze wat ze nodig hebben.

Woon je in de buurt van Papendrecht en ben je in het
bezit van een Vaarbewijs, Marifooncertificaat, ADN en
Radarpatent? Dan ben jij degene die wij zoeken.

Heb je nog vragen over de baan of wil je solliciteren?
Bel met ons kantoor op 078 – 641 11 11
en vraag naar de heer J.A. van der Hoff.

Je kunt plezierig met mensen omgaan en je hebt een
beetje gevoel voor handel. Je bent verantwoordelijk
voor de veiligheid en het onderhoud van je schip en
hoewel je deel uitmaakt van een team en veel overlegt
met de thuisbasis, vertrouwen we er op dat je weet wat
je doet. Je krijgt daarom een grote mate van vrijheid en
zelfstandigheid. We zijn een klein team en je hebt daarom
ook bij toerbeurt avond- en weekenddienst.

Wij investeren graag in de kwaliteit van onze mensen
en vergoeden de cursuskosten, zodat het jou alleen
maar wat tijd kost. Een paar jaar ervaring als schipper en
een beetje talenkennis zijn meegenomen, maar ook als
je net van de opleiding af komt, ben je welkom. Als je
maar enthousiast bent, wilt leren en een klantgerichte
instelling hebt.

Je kunt ook een e-mail sturen naar
administratie@bunkerstationpapendrecht.nl,
waarin je meer vertelt over je ervaring,
je papieren en waar we je kunnen bereiken.
Op internet, www.bunkerstationpapendrecht.nl,
kun je meer informatie over ons bedrijf vinden.

Bezoekadres: Merwedesingel 48, 3353 GN Papendrecht

