
 
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! 
 

Wij zijn op zoek naar 
 

Allround Taxichauffeurs (m/v) 
 
Weet jij van een gewone autorit een plezierige tocht te maken? Dan is het beroep  taxichauffeur iets voor jou. In 
deze functie ben jij er verantwoordelijk voor dat jouw klant met plezier op zijn bestemming komt. Niet alleen omdat 
jij de beste chauffeur bent maar ook omdat jij prettig gezelschap bent. Je vervoert diverse klanten uit verschillende 
doelgroepen; hulp- en minder hulpbehoevend. Jij weet precies wat elke unieke klant van jou verwacht en hieraan 
weet jij te voldoen. Sterker nog, je probeert de verwachting in positieve zin te overtreffen. Dagelijks breng jij de 
kernwaarden samen, doelgericht, accuraat en grensverleggend tot uiting. Je bent sociaalvaardig en hebt een groot 
inlevingsvermogen. 
 
Dienstverband:  Oproep/Parttime 
Plaats:  Enschede/Almelo/Oldenzaal/Goor 
 
Wanneer? 
Doordeweekse dagen tussen 07:00 – 02:00 uur en vrijdag, zaterdag en/of zondag tussen 07:00 – 05:00 uur. Je 
rijdt met plezier 2 tot 6 dagen per week voor ons. De uren en het aantal ritten zijn afhankelijk van het werkaanbod 
en jouw beschikbaarheid. 
 
Wij bieden jou… 

 Uitzicht op een baan bij een regionaal bedrijf waar werken op basis van familiewaarden centraal staat 
 Een zelfstandige, flexibele job 
 Volledig verzorgde opleiding tot professioneel taxichauffeur 
 Gedegen intern introductieprogramma om je voorbereid de weg op te laten gaan  
 Verloning volgens cao taxivervoer 
 Diverse personeelsactiviteiten 
 Eventuele doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf 

 
Wat vragen wij van jou? 

 Beschikbaar doordeweeks, minimaal 2 weekenden per maand en 80% van de wettelijke feestdagen 
 Verantwoordelijke, klantvriendelijke en flexibele instelling 
 Een representatieve uitstraling 
 Beschikbaar voor zowel korte als lange ritten en hulp bij instappen en bagage 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 In het bezit van een geldig rijbewijs B 
 In het bezit van een chauffeurspas taxi of bereid deze te halen 
 Bereid een EHBO-cursus te volgen 

 
Solliciteren? 
Heb je interesse om ons team te komen versterken of ken je iemand die hier interesse in heeft? Je kunt via onze 
website solliciteren. Ga naar www.brookhuistaxivervoer.nl en scrol naar beneden. Klik op de knop “direct 
solliciteren” en vul je gegevens in. Je ontvangt binnen 2 weken een eerste reactie van ons. Voor vragen kun je 
vrijblijvend contact opnemen met de afdeling P&O: p&o@brookhuisgroep.nl of 088-4607020. 
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