
- Je vindt het leuk om klanten blij te maken

- Je hebt interesse in elektronische apparaten 

- Je gaat met plezier naar je werk

- Je bent een aanpakker

- Je spreekt goed Nederlands

- Je hebt een VOG zonder aantekening 

- Je bent in het bezit van bij voorkeur een rijbewijs B (geen vereiste)

Wij zijn per direct op zoek naar een bezorger/bijrijder voor de zaterdag en eventueel vakanties. Als 

bezorger/bijrijder ga jij, met een ervaren collega, op pad om elektronische apparaten die klanten hebben 

gekocht te bezorgen. Je gaat pas weg als de wasmachine of televisie op zijn plek staat, alles werkt en de 

klant blij is. Jij bent het visitekaartje van Expert op de weg en bij de klant thuis.

Wat vragen wij van jou?

Over Expert 
Expert is een toonaangevende winkelketen op het gebied van home-elektronica. En niet zomaar eentje. 

Bij Expert kun je zorgeloos winkelen. Wij adviseren, helpen en inspireren. Het zit in het DNA van Expert om 

klanten blij te maken. 

Expert is een landelijke organisatie met 140 winkels én een webshop in home-elektronica. Klanten blij  

maken is elke dag opnieuw ons doel. Dat doen we met de beste service en – heel belangrijk – met  

persoonlijk advies. Met 1200 Experts, 350 bezorgauto’s en 140 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij.  

Dat maakt Expert uniek. Elektronica hoort iets toe te voegen aan het leven van de klant. Of dat nu plezier, 

gemak of beide is. Dankzij de persoonlijke benadering van Expert is de klant verzekerd van het beste advies 

en een passende service.

Wat bieden wij jou?
- Gegarandeerd spierballen

- Een goed salaris

- Een zelfstandige en afwisselende bijbaan

BEZORGER/BIJRIJDER
BEN JIJ OP ZOEK NAAR SPIERBALLEN ZONDER

SPORTEN, DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU....

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en veel te leren

- Werken met leuke (jonge) collega’s

- Korting op producten


