
PIZZAKOERIER (BROMMER OF AUTO) – TELEFONIST(E) 

Ben je op zoek naar een leuke bijverdienste binnen een tof en dynamisch team, dan is deze 
vacature zeker iets voor jou! 
 

JOBOMSCHRIJVING 

Ben je graag onderweg en op zoek naar afwisselend werk? Je werkt voor een aantrekkelijk 
uitdagend salaris en je kiest zelf je uren. Je hebt veel klantencontacten en werkt binnen een 
hecht team van collega’s. 

Je geeft zelf aan wanneer je kunt werken. Je levert de pizza's tijdig en warm bij onze klanten. 
Onderweg rij je veilig en zoek je de kortste route. Eens bij de klant overhandig je vriendelijk 
en behulpzaam de pizza's. 

Tussen het bezorgen door werk je ook in de vestiging. Je neemt bestellingen op aan de 
telefoon en aan de kassa. Je helpt bij het voorbereiden van de maaltijden. Je assisteert ook 
bij de bevoorrading. 
 

 WIE BEN JIJ?  

Je hebt een rijbewijs voor de brommer of de auto als dat nodig is. We waarderen jouw 
initiatief indien je vindt dat iets beter kan. Je pakt al het werk met plezier aan en je bent in 
het bezit van het juiste rijbewijs. We kunnen 100% op jou rekenen en vertrouwen! 
 

 WAT BIEDEN WIJ?  

• Een uurloon in overeenstemming met je leeftijd. 
• Wanneer je de klanten blij hebt gemaakt dan zijn de fooien die je ontvangt voor jou. 
• Heel veel plezier in je werk bij een snelgroeiend bedrijf waar het nooit saai is. 
• Een brommer of auto en werkkleding. 
• Veel eigen verantwoordelijkheid waardoor je veel kan leren en jezelf kan ontwikkelen. 
• Een (bij)baan die je goed kan combineren met studies of andere activiteiten. 
• Flexibiliteit: je laat ons weten wanneer je graag wilt werken.  

Interesse in deze job? Leuk! We ontvangen graag je gegevens. 

Bij interesse klik dan HIER of neem contact op via het nr 0478/32 23 91. 

 

mailto:ismail.el@telenet.be

