
FUNCTIEOMSCHRIJVING WEEKEND TOURINGCARCHAUFFEUR 

Brookhuis is een vooraanstaande speler in de mobiliteitsbranche. Met drie divisies 

Taxivervoer, Busreizen en Verkeersschool geven wij richting aan de mobiliteit in Oost-

Nederland. Wij werken als familiebedrijf samen op basis van verbindingen met elkaar, dat 

levert het mooiste en plezierigste resultaat. Mensen zijn daarom voor ons heel belangrijk. 

Als je verbinding hebt met elkaar kun je elke klus klaren. Werken bij Brookhuis, is werken 

in een hecht team en we streven met elkaar naar het allerbeste. Onze slogan is dan ook:  

Brookhuis, met z’n allen vooruit! 

WAT? 

Als touringcarchauffeur wil je de vrijheid ervaren om erop uit te gaan met een groep mensen. Je beleeft 

er plezier aan om klanten een aangename en ontspannen reis mogelijk te maken. Als 

touringcarchauffeur kun jij dat als de beste. Je bent namelijk niet alleen de beste chauffeur, maar ook 

een gastheer/gastvrouw die sociaalvaardig is met een groot inlevingsvermogen. Onze klanten zijn 

mensen die een georganiseerde dagtocht met ons maken, mensen die gebruik maken van 

uitgaansvervoer of groepen waaronder bedrijven/verenigingen die een dagje uitgaan en gebruik maken 

van onze dienstverlening. 

WANNEER? 

Op vrijdag, zaterdag en/of zondag op tijden tussen 07:00 – 05:00 uur. Je rijdt met plezier 2 of 3 dagen 

per weekend voor ons. Elke twee weken ben je dan eventueel een weekend vrij. De uren en het aantal 

ritten zijn afhankelijk van het aanbod en jouw beschikbaarheid. Ook bestaat de mogelijkheid om 

doordeweeks diensten te verzorgen. 

HOE? 

Ben jij diegene die wij zoeken en heb je interesse om ons team te komen versterken? Je kunt online via 

de link ‘’direct solliciteren’’ je gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent minimaal 2 weekenden per maand beschikbaar om 2-3 diensten te verzorgen en bent 

minimaal de helft van de feestdagen beschikbaar 

 Je hebt ervaring als touringcarchauffeur 

 Je bent verantwoordelijk ingesteld, klantvriendelijk en flexibel en je beheerst de Nederlandse 

taal 

 Je hebt een groot inlevingsvermogen en hebt affiniteit met de diverse doelgroepen 

 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs D, een bestuurderskaart en medibusverklaring 

DIENSTVERBAND  

Het dienstverband is op oproep basis 

PLAATS  

Oldenzaal 


