
Kom jij werken bij de grootste specialist in aanhangwagens en trailers van de regio?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

KIJK OP VERVLOED.NL/VACATURES

Heb je interesse in één van de functies en voldoe je aan het profiel?
Stuur dan snel jouw CV en motivatie naar patrick@vervloed.nl. Ook voor vragen kun je bij hem terecht via dit adres of op 0252-622 440. Vraag naar Patrick Hoeke. 

Vervloed Aanhangwagens en trailers BV is een snelgroeiende specialist op het gebied van aanhangwagens, paardentrailers en paardenauto’s. Wij zijn gevestigd aan de 
Venneperweg 137 in Nieuw-Vennep. Daar beschikken wij over 4.000 m2 showroom en een grote werkplaats. De klanten kunnen bij ons terecht voor de aanschaf van 
nieuwe of gebruikte producten, verhuur, lease, onderhoud, reparatie, advies en keuring. Wij zijn dealer van alle A-merken en met bijna 40 jaar ervaring een begrip in 
regio voor particuliere en zakenlijke klanten. Wij bieden onze werknemers een prettige werksfeer, een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.   

RECEPTIONIST(E)
32 uur per week in overleg

Je bent ons aanspreekpunt voor de klanten 
die ons bezoeken of opbellen. Je zorgt voor 
een prettige en verzorgde receptieruimte 

en bent inzetbaar voor licht adminstratieve 
werkzaamheden zoals de planning van de 

verhuur, facturatie etc.

WAT WIJ VRAGEN?
Je bent representatief, enthousiast, 

klantvriendelijk, collegiaal, communicatief en 
prettig in de omgang. Ervaring met Word en 

Exact is een pré. 

SALES ASSISTENT(E)
Fulltime

Je helpt ons verkoopteam in de breedste zin van 
het woord. Je voert gesprekken met klanten en 

geeft advies, je verzorgt de showroom, biedt 
de klanten die wachten koffie of thee aan, belt 
klanten na en verricht administratieve taken.   

WAT WIJ VRAGEN?
Je bent representatief en hebt affiniteit met 

verkoop van producten en je kunt goed overweg 
met klanten. Je bent in staat om hun wensen in 

kaart te brengen en ze te helpen. 

MONTEURS (M/V)
Fulltime

Wij hebben plek voor monteurs die 
aanhangwagens kunnen repareren en 

onderhouden en schadeherstel kunnen 
uitvoeren. Heb je verstand van autotechniek, dan 

ben je bij ons ook aan het juiste adres.

WAT WIJ VRAGEN?
Je collegiaal en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 
Je hebt gevoel voor techniek en/of een (auto)

technische opleiding. Ook als starter kunnen wij 
jouw hulp goed gebruiken. 


