
Wie bent u?
Het betreft een functie op oproepbasis. U kunt gewenste 
werkdagen doorgeven. Hoe flexibeler u bent, hoe meer wij u in 
kunnen zetten. U zorgt ervoor dat de passagiers een veilige en 
aangename rit hebben. U beheerst de Nederlandse taal volledig 
en u heeft voldoende beheersing van de Engelse en Duitse taal.

Daarnaast is het van belang dat u in het bezit bent van de 
volgende documenten:

• Een geldig rijbewijs D met code 95;

• Bestuurderskaart;

• Medische verklaring;

• E achter D is een pre.

Bent u met pensioen en is altijd thuis zitten niet uw ding? Of bent u op zoek naar een andere uitdaging of een extra baan buiten uw huidige 
baan om? Dan is touringcarchauffeur echt iets voor u! Als touringcarchauffeur voor Jonker Travel bent u een veelzijdig persoon, werkt u 
zelfstandig, vindt u het leuk om te reizen en gaat u graag met mensen om. U bent het visitekaartje van het bedrijf en zorgt er dus voor dat 
de reis zo soepel mogelijk verloopt.

Wat gaat u doen?

Wat mag u verwachten?
U komt te werken binnen een ondernemend familiebedrijf in een 
afwisselende functie waarin u te maken krijgt met alle facetten 
van het touringcar vervoer. De standplaats is Katwijk. Het salaris 
is afhankelijk van uw leeftijd, ervaring en is conform CAO. Word u onze nieuwe collega?

Heeft u vragen of wilt u ons gewoon even spreken over de 
vacature? Neem dan contact met ons op door te bellen 
naar 070-5177977 of te mailen naar info@jonkertravel.nl. 
Wilt u solliciteren? Stuur dan snel uw cv of motivatie naar 
bovengenoemd e-mailadres.

Jonker Travel 
Steenbakkerstraat 11, 
2222 AT, Katwijk aan Zee

070 517 7977
info@jonkertravel.nl
www.jonkertravel.nl



Jonker Travel heeft een luxe wagen-
park van 20 luxe touringcars. Onze 
touringcars zijn van alle gemakken 
voorzien. Volledig uitgerust met 
comfortabele stoelen met voldoende 
beenruimte, airconditioning en een 
audiosysteem. Jonker Travel bestaat 
al jaren en heeft haar sporen wel 
verdiend in het personenvervoer. Da-
gelijks vervoeren wij talloze personen 
door heel Europa! Met ons hechte team 
zorgen wij ervoor dat een reis tot in de 
puntjes wordt verzorgd.

Jonker Travel

VACATURE: TOURINGCARCHAUFFEUR (PARTTIME) – LOCATIE KATWIJK
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