
EP:Boelaars
Van Beethovensingel 40-42 - 3055 JK Rotterdam - Tel.: (010) 285 02 97 - epboelaars.nl 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste

bezorger/monteur - 36 uur (M/V)
Werkzaamheden:
• Plaatsen en bezorgen witgoedproducten
• Uitleg geven en zorgen dat alles goed functioneert
• Uitvoeren van kleine reparaties
•  Je zal voornamelijk ingezet worden als bezorger witgoed, maar het zal ook voorkomen  

dat je jouw collega’s moet helpen met het installeren van elektronica-apparatuur o.a. TV’s 

Functie eisen:
• Minimaal MBO werk en denkniveau
• Fysiek fit 
• Een zelfstandige werkhouding, accuraat en collegiaal
• Spreekt en begrijpt goed Nederlands (i.v.m. met de uitleg aan onze klanten)
• Flexibel inzetbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 08:30 tot 18:00 uur
• Leergierig
• Service gerichte houding
• Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wat biedt EP:Boelaars jou:
• Een vast dienstverband
• Een marktconform salaris
• Fijne collega’s, in een hecht team
• 36-urige werkweek (deeltijd 27 uur bespreekbaar)
• Privé aankopen tegen hoge korting
• 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime basis)
• Veel ontwikkelmogelijkheden via trainingen/cursussen en de praktijk
• Reiskostenvergoeding

Solliciteren
Heb jij interesse in deze vacature en zie jij jezelf al helemaal aan de slag gaan bij EP: Boelaars  
Stuur dan je CV met een motivatie naar ons op via de mail: info@epboelaars.nl en wie weet word jij onze nieuwe collega!

WIJ ZOEKEN EEN 
BEZORGER/MONTEUR
Kom werken bij dé elektronica-  
specialist van Rotterdam

Wij zoeken per direct een gemotiveerde collega voor het bezorgen van witgoed 
apparatuur en installeren van de nieuwste OLED TV’s. Je zal als bezorger/mon-

teur de apparatuur bij de klant plaatsen en je gaat pas weg als alles  
functioneert en de klant tevreden is. Je werkt in een hecht en gezellig team 

waar collegialiteit belangrijk is. Je doet het mét en voor elkaar en dit straal je 
ook uit naar de klant. Geen dag is hetzelfde en samen met je collega rijdt  

door het prachtige Rotterdam e.o. 


