
Kijk ook eens op onze website www.slurink.nl

DE FUNCTIE:
• Het bedienen van klanten met

één van onze bunkerboten
• U werkt in een dienstrooster met

acht andere bunkerbootschippers
• Ondersteuning dagelijkse activiteiten

op ons bunkerstation
• Onderhoud aan de bunkerboten

en het bunkerstation

WIJ VRAGEN VOOR DEZE FUNCTIE:
• Door ons nieuwe dienstrooster is het

geen probleem als u wat verder weg
woont (niet filegevoelig)

• Uw serviceverlening waarbij
klantvriendelijkheid voorop staat

• Uw flexibele instelling, zowel naar klanten
als wel collega’s toe

• Uw affiniteit met de binnenvaart
• Groot vaarbewijs
• De bereidheid om ADNR

en het Radarpatent te halen

WIJ BIEDEN U:
• Een leuke afwisselende en interessante baan
• Een leuke werksfeer zowel onder elkaar

als met onze klanten
• Prima arbeidsvoorwaarden en een goed salaris

dat afhankelijk is van opleiding en ervaring
• Werken met modern uitgeruste bunkerboten

WILT U TOCH BETROKKEN BLIJVEN
BIJ DE BINNENVAART…
SOLLICITEER DAN NAAR DEZE VACATURE

GELIEVE UW SOLLICITATIE SCHRIFTELIJK
TE RICHTEN AAN:
Slurink BV
t.a.v. Alwin Slurink
Postbus 11
6916 ZG Tolkamer
E-mail: a.slurink@slurink.nl

OF BEL VOOR MEER INFORMATIE:
Tel.: 0316 - 54 15 74

Voor ons bunkerstation in Lobith zoeken wij op korte termijn:
EEN SCHIPPER/VERKOPER

Slurink BV is een familiebedrijf met meerdere
bunkerpunten in Nederland. Op deze bunkerpunten
worden brandstoffen, smeermiddelen en
scheepsmaterialen aan de Rijn en Binnenvaart verkocht.
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