
Touringcarchauffeur (m/v) fulltime / parttime / oproep 
 

Ben jij een uitstekende gastheer/gastvrouw en breng jij onze klanten veilig en professioneel met de 

touringcar door Nederland en Europa? Wij zijn op zoek naar representatieve chauffeurs om ons 

enthousiaste team te versterken. 

 

 

Wat ga je doen? 

Als touringcarchauffeur zul je een grote diversiteit aan opdrachten voor de klanten van Bakker Travel 

uitvoeren. Hierbij kun je denken aan toeristenvervoer naar bekende trekpleisters in Nederland, 

schoolreizen in binnen- en buitenland, wintersportreizen, hop-on-hop off in Amsterdam, stedentrips, 

bedrijfsuitjes, gym- en zwemvervoer, tourritten enzovoort. Ook het uitvoeren van internationale 

lijndiensten met Flixbus naar bijvoorbeeld Parijs, Brussel of Berlijn behoort tot de mogelijkheden.  

 

Wat bieden wij? 
- Een ruime inwerkperiode en goede begeleiding door mentor chauffeurs en planning 
- Aanvullende cursussen code 95 en rijtraining 
- Leuke en gevarieerde werkzaamheden 
- Modern en goed onderhouden touringcars 
- Tevens is er de mogelijkheid om in een rooster te werken of op vaste dagen 
- Werken in een familie bedrijf met een platte organisatie structuur 
- Salariëring van minimaal €2758,- per maand o.b.v. 40 uur per week, 

onregelmatigheidstoeslag tot €500 per maand en 8% vakantiegeld 

- Minimaal 23 vakantiedagen en maximaal 5 werkgelegenheidsdagen 

- Een uitstekende pensioenregeling 

- Een fijne werkomgeving tussen enthousiaste collega’s, gratis parkeren en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

 

Wat vragen wij? 

Ben jij de enthousiaste chauffeur die wij zoeken? 

- Je bent in bezit van bus rijbewijs D met Code 95 (Code 95 eventueel door ons verzorgd) 
- Je bent gemotiveerd, nauwkeurig, flexibel en je hebt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel 

staan 
- Flexibiliteit; ons werk gaat 24 uur per dag en 7 dagen per week door. Je bent bereid om 

wisselende diensten te werken 

- Goede sociale eigenschappen, een praatje maken met de klanten, service bieden en helpen 

waar nodig 

 
  



Wie zijn wij? 
Bakker Travel is een veelzijdig en allround touringcarbedrijf in Noord-Holland (West-Knollendam) dat 
al bijna 135 jaar bestaat en ca. 80 medewerkers in dienst heeft. Wij verzorgen touringcarvervoer in 
binnen- en buitenland. Met ons diverse wagenpark van meer dan 50 touringcars kunnen wij elk 
gezelschap van dienst zijn. Flixbus en Amsterdam Sightseeing zijn onze belangrijkste partners. 
Scholen, evenementorganisaties, gemeentes, touroperators zijn o.a. organisaties waar wij het 
vervoer voor verzorgen. In de afgelopen periode zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevend 
touringcar bedrijf met vele vaste relaties. De Sneeuwberg reizen maakt ook onderdeel uit van de 
groep. Bakker Travel is een familiebedrijf en kenmerkt zich door veilig, modern, betaalbaar en 
professioneel vervoer. Wij sturen op kwaliteit en klanttevredenheid. Onze missie is de verwachtingen 
van de klant te overtreffen. 

 
 
Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief met CV naar: vacature@bakkertravel.nl.  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Werner Bakker via 
personeel@bakkertravel.nl of via telefoonnummer 075-3030577.  
 
Acquisitie niet gewenst 
 
Loodsweg 5, 1525 RH Wormerveer  
http://www.bakkertravel.nl/  
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