Vacature Verkeersregelaar Traffic People BV.
Vacature Verkeersregelaar (m/v)
Veel buiten zijn, zelf je uren bepalen en werken in een blij en betrokken team! Ter
uitbereiding van ons team zijn wij op zoek naar gecertificeerde verkeersregelaars!
Hoe ziet jouw werkdag er bij Traffic People uit?
Hoe een dag er precies uit ziet weet je vaak pas kort van tevoren, en dat is ook precies
waarom jij voor dit vak kiest! Onze planning is afhankelijk van een aantal factoren. Het
weer, de locatie, en de drukte van het verkeer. De ene dag ben je het verkeer aan het
regelen bij een festival, en de andere dag sta je weer op een druk bouwterrein en heb je te
maken met veel bouwverkeer. Of misschien wel bij je favoriete voetbalclub. Is dat iets waar
jij heel blij van wordt? Dan zoeken wij jou!
Wat zoeken wij?
Je bent flexibel, een teamspeler en communicatief vaardig. Je hebt inzicht in verkeer en kunt
snel handelen.
Daarnaast verwachten wij dat je:
-

Minimaal 24 uur per week wilt werken, maar 40 uur is ook mogelijk.

-

Een afgeronde opleiding tot verkeersregelaar en dus in het bezit van een
aanstellingspas.

-

VCA is een pre, geen voorwaarde. Je kunt deze via ons scholing project.

-

Je bent bereik om dag-, avond-, nacht-, weekend-, en feestdagen te werken.

Heb je interesse in de functie als verkeersregelaar, maar ben je nog niet gecertificeerd?
Meld je dan gauw aan voor onze gratis 3-daagse opleiding tot verkeersregelaar.
Wat voor team zijn wij?
Traffic People heeft een team van ongeveer 35 medewerkers die dagelijks aan het werk zijn
om de wegen van Nederland veilig te houden. Je gaat samenwerken met een team van
andere verkeersregelaars, projectcoördinatoren en ons managementteam. We zijn een
laagdrempelig bedrijf waarbij we het belangrijk vinden dat niemand bij ons een ‘nummer’
is.
Wat bieden we jou?
-

Een oproepcontract met toezegging van een urencontract bij goed functioneren.

-

Een all-in salaris van € 14,88 per uur. Dit is inclusief vakantiegeld.

Interesse?
Stuur een korte motivatie, je foto en cv naar Danielle Douwes via danielle@traffic-people.nl
of bel naar 06-13707285

