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WORD 
  TOURINGCARCHAUFFEUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je er wel eens over nagedacht 

om touringcarchauffeur te worden? Dit 
is namelijk een mooi en afwisselend vak. 
Ideaal als je reislustig bent. Je begeleidt bijvoor- 

beeld dagtochten, meerdaagse reizen in binnen- en buitenland, 
pendels en groepsvervoer. Het is je werk om continu op pad te 
zijn. Je zult je gasten veilig, vlot en comfortabel door het verkeer 
vervoeren. Wanneer je touringcarchauffeur bent, ben je het visi- 
tekaartje van het bedrijf. Je zorgt voor een fijne reisomgeving. In 
veel gevallen ben je ook de reisleider. 
  

www.wordtouringcarchauffeur.nl 

http://www.wordtouringcarchauffeur.nl/
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Wie zijn wij? 

De Jong Tours is een van de toon- 

aangevende touringcarbedrij- 

ven in de regio Rotterdam. 

 
Sinds 2013 is De Jong Tours onderdeel van Betuwe Express BV uit Herveld, waar- 

door we een van de grotere touringcarbedrijven van Nederland zijn, met ruim  

70 touringcars. De kracht van De Jong Tours is de persoonlijke aandacht vooraf- 

gaand, tijdens en na afloop van de reis. Wij verzorgen complete dagprogramma’s 

en meerdaagse reizen, als ook de gehele logistieke coördinatie bij evenemen- 

tenvervoer. 

Wij zijn vaste vervoerspartner van Sunweb, waardoor we veel zomer- en winter- 

pendels rijden. Daarnaast verzorgen wij voor Sunweb Sports & Events, ook het 

vervoer voor diverse evenementen waaronder, Vrienden van Amstel Live, Guus 

Meeuwis en de KNVB. 

 
De Jong Tours is ook de trotse vervoerder van P&O ferry. Dagelijks vervoeren wij 

de P&O passagiers vanaf Europoort naar Amsterdam en Rotterdam. 

 
De Jong Tours /Betuwe Express rijdt ook voor de reisorganisaties Bolderman, 

Effeweg.nl en Diogenes. Naast de vele buitenlandse reizen rijden we voor deze 

partners ook de servicelijnen. 

 
Als touringcar chauffeur kun je bij De Jong Tours veel ervaren en leren. Bij vol- 

doende geschiktheid en aangepast aan de interesses van de chauffeur, is het 

mogelijk om alle voorkomende rij-werkzaamheden uit te voeren. 

 
4 vacatures beschikbaar!  

 

      

Persoonlijk op weg 

Betuwe Express 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJy8jSwMTeAhWJmLQKHYmTBs4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nec-nijmegen.nl/nieuws/artikel/n.e.c.-juniors-betuwe-express-uitverkocht.htm&psig=AOvVaw0Vp60dTSoR88diXA8n328J&ust=1541756491338445
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Waar staan wij voor? 

degelijk – moderne bussen – loyale chauffeurs – lange historie in Den Haag. met 

ruim 20 touringcars variërend van 15 tot 88-personen bestrijken wij een grote 

markt. Kleine 30 man personeel waarvan 20 in full time dienstverband. het be- 

drijf kent een familiaire structuur. Een familiebedrijf waarvan de 4e generatie 

klaargestoomd wordt. 

Één der oudste touringcarbedrijven van Nederland. Ontstaan in 1917 en officieel 

geregistreerd in 1922. 

 
Wat zijn onze werkzaamheden? 

In de ruimste zin des woord verrichten wij met 

onze voertuigen alle soorten personenvervoer: 

recreatief vervoer – schoolvervoer – openbaar 

vervoer –zakelijk vervoer –protocollair vervoer. 

 
Wat voor een chauffeur zoeken wij? 

Zij die: - Representatief voorkomen 

- Gastheer willen zijn 

- Flexibele inborst hebben en mee willen denken. 

- Verantwoording willen nemen 

- Weten dat je van werken niet dood gaat. 

- Ook 50-plus mogen zijn 

- In een gezond en dynamisch bedrijf willen stappen met zicht op een 

vaste baan. 

 
Hoe ziet jou toekomst er dan uit? 

Wij maken samen met je ervaren collega’s een vakman van jou waarvoor onze 

vele trouwe klanten respect zullen hebben. Ons werkgebied ligt voornamelijk in 

de Haagse regio. 

 4 vacatures beschikbaar! 

   
Haagsche elegantie met Westlandse werklust. 
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Wie zijn wij? 

Werken bij SnelleVliet Touringcars is werken aan de verbreding van je horizon. 

Letterlijk en figuurlijk. SnelleVliet is een moderne werkgever, die vele mogelijkhe- 

den biedt om je talenten verder te ontwikkelen. Het is een plek waar je persoonlij- 

ke interesses, ambities en betrokkenheid volop de ruimte krijgen. We bieden de 

juiste omstandigheden om werk en privé in balans te houden. 

 
Door de grote variatie aan werkaanbod kunnen wij voor iedere chauffeur een pas- 

sende planning maken, zodat iedere chauffeur zijn baan als touringcarchauffeur 

prima kan combineren met een leuk sociaal leven. Bovendien investeert Snelle- 

Vliet in opleiding en training. De maatschappij verandert en SnelleVliet verandert 

mee. Dat maakt van SnelleVliet een dynamische werkgever waarin je jezelf uit- 

stekend kunt ontplooien. 

 
SnelleVliet is een familiebedrijf wat inmiddels al ruim 86 jaar bestaat. We zijn een 

veelzijdige, allround busonderneming/touroperator met vele thema-, fiets en 

maatwerk dagtochten en reizen voor groepen. Ons bedrijf kenmerkt zich door de 

professionele en tegelijk informele werkomgeving met korte lijnen tussen de ver- 

schillende afdelingen. Er zijn op dit moment 67 mensen werkzaam bij SnelleVliet, 

waarvan 55 chauffeurs. Onze 33 touringcars van diverse merken en afmetingen 

en 10 fietstrailers kom je tegen in Nederland en heel Europa. Al onze touringcars 

zijn uitgerust met een moderne boordcomputer met navigatie en onze chauffeurs 

werken geheel gedigitali- 

seerd en ontvangen werk- 

opdrachten via het online 

chauffeursportaal. 

   
Travel. Meet. Enjoy. 
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Wat zoeken we? 

Voor een kort ritje, schoolkinde- 

ren naar de gym of het zwembad 

brengen, een schoolreis, voor de 

voetbladclub naar de uitwedstrijd 

en nog veel meer diverse ritop- 

drachten heeft SnelleVliet Tou- 

ringcars een vacature voor oproep 

touringcarchauffeur of parttime 

touringcarchauffeur (20 tot 32 uur per week). Ben je beperkt of slechts deels be- 

schikbaar maar wil graag op de touringcar rijden? Geen probleem, met plezier 

passen we onze planning aan naar uw beschikbaarheid. 

 
Ben jij die touringcarchauffeur die ook graag een rondje op de fiets zit en de 

ambitie heeft om buitenlandchauffeur te worden? Ben jij die man of vrouw met 

affiniteit voor fietsreizen voor onze partner Fitál Fietsvakanties en/of met meer- 

daagse reizen voor diverse (internationale) touroperators. Dan is de kans groot 

dat je door kunt groeien naar buitenlandchauffeur en je ook je E achter D kunt 

gaan behalen tijdens je dienstverband met SnelleVliet. 

 
Wat vragen wij van een toekomstige touringcarchauffeur: 

• Een gemotiveerde en sociale instelling 

• Je bent gastheer/gastvrouw ten top 

• Flexibel; bereidheid om ook in weekenden en ‘s avonds te  werken 

• Een stressbestendige houding 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Goede communicatieve vaardigheden 

 
Wat bieden wij je: 

• Top materiaal met nieuwe touringcars (VDL / Mercedes / MAN) en trailers 

• Een prettige werksfeer en een gevarieerd werkaanbod 

• Een gestructureerde werkomgeving waarbij je tijdig weet wanneer je moet rijden 

en wat je mag rijden 

• Een salaris volgens de CAO Besloten Busvervoer 

• Een flexibele werkomgeving 

• Een team van enthousiaste collega’s 

2 vacatures beschikbaar! 
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Wie zijn wij?  

Nooteboom Tours is een professioneel 

touringcarbedrijf met 10 voertuigen, 

bestaande uit mini- en midibussen, 

touringcars en een dubbeldekker. 

Kwaliteit, service en duurzaamheid 

streven we na tijdens                                                 

onze werkzaamheden. Zo rijden we voornamelijk met nieuwe voertuigen en 

investeren we in ons materieel. Met een groep van circa 15 chauffeurs is het bij ons 

prettig werken en kent iedereen elkaar. We communiceren direct en zijn serieus en 

met passie met ons vak bezig. Na het gedane werk is er ook tijd om nog even na te 

praten met elkaar. Hierdoor blijft de sfeer in ons bedrijf goed en dit stralen we 

automatisch uit tijdens ons werk. 

 
Wat doen we? 

De werkzaamheden van onze chauffeurs bestaan uit de uitvoer van dagtochten, 

schoolreizen, bedrijfsuitjes, excursies, kampvervoer en meerdaagse reizen. Eigenlijk 

doen we bijna alle werkzaamheden die je kunt bedenken met een touringcar en dat 

maakt het werken bij Nooteboom Tours erg afwisselend. 

 
Waar zijn we naar opzoek? 

Op dit moment zoeken we chauffeurs die in weekenden of avonden inzetbaar zijn om 

ritten uit te voeren. Je werkt zo’n 20-40 uur per maand en vind het niet erg om een 

keer vroeg te starten of juist laat te beginnen. Enige flexibiliteit is dus wenselijk. 

Per 1 april zoeken we een fulltime chauffeur. Ervaring is een pre maar niet noodzakelijk. 

Je instelling, betrouwbaarheid en motivatie zijn belangrijker. We begeleiden je zodat je 

een touringcarchauffeur wordt die met plezier voor Nooteboom Tours werkt! 

 

1  vacature beschikbaar!

   
Dat zit goed! 
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Wie zijn wij? 

Mobiliteit is vrijheid. Dat is ons uitgangspunt in alles wat wij doen. Onze dienst - 

verlening houdt onze klanten in beweging en biedt ze de vrijheid om te gaan en 

staan waar zij willen. Of het nu gaat om het reserveren van een rit, of om de rit 

zelf: met hun servicegerichtheid maken onze medewerkers vervoer laagdrempe- 

lig en aangenaam. Hoewel we de technische ontwikkelingen nauwlettend in de 

gaten houden en waar mogelijk toepassen, zijn we ons er van bewust dat vervoer 

mensenwerk is en blijft. Daarom stellen wij de klant en zijn vrijheid centraal. Vrij- 

heid is geen luxe, maar een recht, en mobiliteit geen product, maar een service. 

 
Wat doen we? 

Wij noemen onszelf vervoersregisseur, maar wat houdt dit nu precies in? De C in 

de naam RMC staat voor centrale. Als een spin het web combineren wij in heel 

Nederland de wensen en mogelijkheden van onze klanten met de maatwerk ver- 

voersoplossingen die we ze namens onze opdrachtgevers mogen aanbieden. 

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in groeps- en evenementenvervoer. Een ver- 

zorgde touringcar en een vriendelijke representatieve host. Van één gast tot dui- 

zenden gasten: het is bij ons in goede handen. 

 
Waar zijn we naar opzoek? 

Bij RMC draait alles om mensen. Om onze klanten, maar ook om onze medewer- 

kers. Immers, een blije medewerker leidt tot een blije klant. De bedrijfscultuur  

is professioneel, dynamisch en vooruitstrevend. Wij doen graag een beroep op 

de creativiteit, betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van onze 

medewerkers. 

 
Wanneer je bij ons komt werken, word je uitgedaagd te participeren en mee te 

denken ten behoeve van de continue verbetering van onze organisatie. Je krijgt 

de ruimte om te excelleren en trouw te blijven aan je eigen waarden. 

 
www.rmc-nederland.nl/werken-bij-rmc 

Mobiliteit is vrijheid 

RMC 

http://www.rmc-nederland.nl/werken-bij-rmc
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Touringcarbedrijf Milot Reizen te Rotter- 

dam biedt een ruim aanbod aan dagtoch- 

ten en meerdaagse reizen. Het kan gaan 

om busreizen naar pretparken/attrac- 

tieparken, stedentrips, evenementen en 

meer. Ook voor busverhuur, groepsreizen 

en schoolreizen bent u bij Milot Reizen uit 

Rotterdam aan het juiste adres. 

 
Al sinds 1932 staat kwaliteit tegen een betaalbare prijs hoog in het vaandel bij 

dit op en top Rotterdamse bedrijf. Milot Reizen beschikt over een omvangrijke 

eigen vloot moderne touringcars, vakbekwame chauffeurs en deskundige reisad- 

viseurs die voortdurend de beste deals weten te sluiten. Touringcarbedrijf Milot 

Reizen biedt zowel online, via de website als via het kantoor op de Slinge 165 

geheel verzorgde busreizen naar binnen- en buitenland. 

 
Dagtochten en meerdaagse reizen 

Milot Reizen biedt talloze bestemmingen voor dagtochten en meerdaagse reizen. 

Zowel in Nederland als over de grens biedt Milot Reizen een ruim assortiment 

aan dagtochten en meerdaagse reizen. Elk jaar rond Kerstmis organiseren we 

geheel verzorgde busreizen naar Kerstmarkten in Duitsland en België. 

 
Pretparken/attractieparken en evenementen 

In Nederland bieden we compleet verzorgde busreizen naar bijvoorbeeld De 

Efteling, Walibi, Duinrell, Hellendoorn en Slagharen. Ook pretparken in België, 

Duitsland en zelfs Frankrijk zoals Bobbejaanland, Movie Park Germany, en Euro 

Disney kun je met Milot Reizen bezoeken. 

 
Busverhuur voor schoolreizen en groepsreizen 

Een dagtocht of meerdaagse reis regelen voor een (grote) groep mensen? Geen 

probleem voor Touringcarbedrijf Milot Reizen. Zowel bij schoolreizen als groeps- 

reizen staan onze luxe touringcars tot de beschikking. 

“Da’s vertrouwd Rotterdams” 

Milot Reizen 
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Een bestemming in gedachten? Geen probleem voor Milot Reizen, onze diensten 

voor school- en groepsreizen kan van A tot Z naar wens worden samengesteld. 

 
Transfervervoer 

Het vervoeren van sporters, supporters of toeristen, je komt het allemaal tegen. 

Ongeacht de omvang en duur van de rit, jij bent ons visitekaartje. 

 
Als je chauffeur wilt worden bij Milot Reizen beschik je over een gezonde dosis 

relativeringsvermogen, een verzorgd voorkomen en een sociale en flexibele op- 

stelling. Je bent stressbestendig en houdt van een uitdaging. Verder ben je in 

bezit van rijbewijs D/E en bij voorkeur ook van code 95 

 
Wij bieden jou een zeer afwisselende baan binnen een dynamische omgeving 

met veel eigen verantwoordelijkheid. Salaris en voorwaarden gelden conform de 

cao Besloten Busvervoer 
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  Touringcarbedrijf  
J.L. de Jong 

Wie zijn wij? 

Wij bestaan sinds 1922 en zijn 8 touringcars groot. 

 
Wat doen wij? 

Wij rijden vooral lokaal en nationaal werk. 

 
Waar zijn we naar opzoek? 

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde chauffeurs die klantgericht, 

flexibel en collegiaal zijn. 
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Wie zijn wij? 

Verschoor Reizen is het familiebedrijf dat in 1923 is opgericht. Wat ooit begon 

als busbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een allround groepsreis specialist. Als 

touroperator verzorgen wij unieke belevenissen voor gezelschappen in de ruim- 

ste zin des woord. Verschoor Reizen verzorgt naast het vervoer per bus, trein, 

boot of vliegtuig, ook uw hotel, excursie en activiteiten. 

 
Wat doen we? 

Wij verzorgen reizen voor scholen, personeelsverenigingen, ouderenvereni- 

gingen, bedrijven, zorginstellingen en verschillende verenigingen. Variërend in 

alleen vervoer, compleet verzorgde dagtochten of meerdaagse reizen in het bin- 

nenland of naar het buitenland. 

Wij onderscheiden ons in de flexibiliteit van ons bedrijf, de kwaliteit in de uitvoe- 

ring, de service van ons team, gecertificeerde en deskundige partners en vooral 

jonge touringcars. 

 
Werken bij Verschoor Reizen is dan ook absoluut niet saai en geen dag is hetzelf- 

de. Verschoor Reizen is een betrouwbare en moderne werkgever die zorgt voor 

haar medewerkers. Je krijgt hier dan ook echt de ruimte en mogelijkheid jezelf te 

ontwikkeling binnen jouw functie, ter ondersteuning van jouw functie investeert 

Verschoor Reizen in jouw opleidingen. Verschoor Reizen groeit mee met de maat- 

schappij en dat zorgt voor een dynamische werkgever. 

 
Waar zijn we naar opzoek? 

Wij zijn opzoek naar een Parttime Touringcarchauffeur met de volgende compe- 

tenties: In het bezit van rijbewijs D (vereiste), goede communicatieve vaardig- 

heden in het Nederlands en Engels, in het bezit van een geldige geneeskundige 

verklaring en recente Code 95 opleidingsuren zijn een pré. 

 
Momenteel zijn wij opzoek naar parttime chauffeurs. 

Dit kan veranderen, hou daarom onze vacatures goed 

in de gaten! 

Al 95 jaar maken wij uw belevenissen waar! 

Verschoor reizen. 
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Wie zijn wij en wat doen we? 

Ringelbergtours is al sinds jaar en 
dag een begrip in de touringcar 
wereld vanwege haar kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Inmiddels zijn 
we al ruim 65 jaar niet meer weg 
te denken uit de Nederlandse en 
Europese wereld van touringcar 
en personenbus verhuur. 
Uitgaande van de wensen van de 
klant wordt het vervoer op maat 
afgestemd. Of het nu gaat om 
schoolvervoer, een bedrijfsuitstapje, excursie, familiedag of een buitenlandse 
reis, wij beschikken over een scala van mogelijkheden en ervaring om aan uw 
wensen te voldoen en personenbus verhuur op maat te leveren. Wij werken in 
een team van circa 50 collega’s samen om uw reis tot in de puntjes te verzorgen.  

 
Wij zijn naar jou op zoek! 

Als touringcarchauffeur ben je een verantwoordelijk en reislustig persoon die 
graag met mensen werkt. Je werkt in een veelzijdig vak en bent in staat om het 
beroep van chauffeur en gastheer/vrouw te combineren. Je vervoert je gasten 
veilig, vlot en comfortabel door het verkeer. Je bent het visitekaartje van het 
bedrijf, zorgt voor een schone touringcar en staat graag vooraan om gasten van 
dienst te zijn. Je begeleidt dagtochten, meerdaagse reizen in binnen- en 
buitenland, pendels en groepsvervoer. Gelegenheden waarvoor touringcars 
worden ingezet zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, dagtochten en personeelsuitjes. 

 
Wat vragen wij van jou als toekomstige touringcarchauffeur? 

 Minimaal 18 jaar en in bezit van rijbewijs D en code 95; 

 Een zelfstandige collega die graag met mensen omgaat; 

 Een gemotiveerde instelling; 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Oplossingsgericht handelen als het even tegenzit; 

 Flexibel, bereid om onregelmatige diensten te werken. 

 

2 vacatures beschikbaar! 

   
Dé specialist in touringcarverhuur 
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Wie zijn wij? 

• Wij zij een klein familie bedrijf 

• Wij zijn een keurmerk bus bedrijf en in het bezit van ISO 9001 

• We bezitten 4 touringcars van 15 tot 66 zitplaatsen waar van er een ge- 

schikt is voor het vervoer van 10 rolstoelen 

• Ons bedrijf bestaat als sinds 1929 dus al 89 jaar. 

 
Wat doen we? 

Onze opdrachten bestaan voor al 

uit, Zakelijkvervoer, Rolstoelver- 

voer, Dagtocht, Schoolreizen en 

meerdaagse reizen. 

 
Waar zijn we naar opzoek? 

• Touringcarchauffeursrs m/v parttime en oproep 

• Ervaring en zelfstandigheid 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal en minimaal 1 vreemde taal 

• Een accurate werkwijze 

• Flexibiliteit: je deinst niet terug voor onregelmatige diensten 

• Rijbewijs D + Code 95 

EGAO reizen 
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Ringelberg Touringcars is al sinds 1924 een familiebedrijf. Tot 1960 waren we 
gevestigd aan de Hordijk in Rotterdam IJsselmonde. Vervolgens verhuisden we naar 
de Essendijk in Rhoon en in 2000 verhuisden we naar de huidige moderne locatie 
aan de Leerlooierstraat in Hoogvliet (bedrijventerrein Gadering). 

 
De uitstraling is met de tijd 
meegegaan. Waren de 
touringcars vroeger herkenbaar 
aan de overwegend groene kleur, 
zijn ze nu overwegend helder wit 
met het nieuwe groene logo van 
Leo Ringelberg Touringcars of 
ringelberg.nl. Ook hebben we 
touringcars met de skyline van 
Rotterdam. 

 
Leo Ringelberg heeft een ruime keuze aan touringcars. We hebben in totaal 24 
touringcars. Je kunt bij ons terecht voor kleine gezelschappen (van 10 tot 35 
personen), hiervoor  hebben we diverse klein- of minibussen beschikbaar. Door de 
bescheiden afmetingen zijn deze bussen heel wendbaar en brengen we de klant 
naar plaatsen waar een grote(re) touringcar niet kan komen. Voor grotere groepen 
van 35 tot 60 personen vervoeren wij de klant met één van onze touringcars. En een 
hele grote groep, dan kunnen we tot 92 personen vervoeren met één van onze 
dubbeldekkers. We hebben standaard bussen voor bijvoorbeeld personeelsvervoer 
of schoolzwemmen, maar ook luxe bussen voor bijvoorbeeld vip-arrangementen. 
Tevens beschikken wij over touringcars met een rolstoellift. Mocht er niet genoeg 
ruimte zijn om alle bagage te vervoeren, dan is er ook de mogelijkheid om een 
bagage aanhanger te huren.  

 
Duurzaamheid vinden we belangrijk 
Duurzaamheid begint met de aanschaf van de juiste touringcars en gedegen 
periodiek onderhoud. Onze touringcars voldoen voor 68% aan de Euro6 de rest aan 
de Euro5 norm. Daarnaast maakt een deel reeds gebruik van biodiesel. Veilig, 
duurzaam en comfortabel naar bestemming en weer terug, dat is ons doel. Onze 
bussen zijn ook altijd telefonisch bereikbaar. We kunnen elke touringcar volgen met 
het GPS-systeem en er zijn zelfs een aantal bussen uitgerust met een 
camerasysteem.  

         Het ‘groene’ touringcarbedrijf  

Ringelberg Touringcars 

http://www.ringelberg.nl/wagenpark/kleine-touringcars/
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Personeelsvervoer, betrouwbaar en op tijd 
Een van onze specialismen is het dagelijks (24/7) vervoer van werknemers naar 
bedrijven. Stipt op tijd en uitgerust komen werknemers aan op hun werk. Net zo 
belangrijk voor de werknemer is dat ze ook weer op tijd naar huis kunnen. Voor 
kleine groepen of vervoer over een fabrieksterrein, of door smalle straten en wegen 
zijn onze wendbare 17-persoons klein-bussen en taxi service uitermate geschikt.  

 
Schoolreizen (basis, middelbaar, beroeps en hoger onderwijs) 
Een schoolreis is voor veel leerlingen het absolute hoogtepunt van het jaar. Wie 
herinnert zich nog dat je vroeger als kind bij terugkomst achter de banken van de 
bus verstopt zat? Net alsof alle leerlingen in de Efteling of dierentuin waren 
achtergebleven. In werkelijkheid was iedereen natuurlijk weer veilig terug gebracht. 
We rijden ook voor schoolreizen in het middelbaar onderwijs. Denk aan excursies, 
evenementen, meerdaagse schoolreizen, werkweken en stedentrips. Onze 
chauffeurs zijn gewend om met deze tieners om te gaan, dus ook deze doelgroep is 
bij ons in goede handen. Hogescholen en universiteiten behoren ook tot onze 
klanten. Van werkbezoeken in Nederland of buitenland, introductieweken, 
wintersportvakanties, dagtochten of buitenlandse stedentrips.  

 
Dagtochten in binnen- en buitenland 
Dagtochten voelen aan als minivakanties. Onbezorgd op pad en volop genieten. We 
zijn sinds 1924 specialist in dagtochten. Of je nu naar een kerstmarkt gaat, de 
bollenstreek, excursie of fietstocht, Leo Ringelberg heeft door de verschillende 
uitvoeringen touringcars altijd een geschikte bus beschikbaar. 

 
Wil jij ons team komen versterken ? 
Touringcarchauffeur is afwisselende en verantwoordelijke baan. Dat word je niet 
zomaar. We vervoeren mensen en daar gaan we uiterst zorgvuldig mee om. Onze 
werkzaamheden variëren enorm en daarom kiezen we bewust voor een diverse 
chauffeurscorps. Full timers en part timers en van dames tot heren en van 
allochtoon tot autochtoon. We zijn een team van in totaal 55 medewerkers. 
Als Ringelbergchauffeur ben je verantwoordelijk voor de bus en het veilig en prettig 
vervoeren van je passagiers. Je werkzaamheden bestaan uit zowel nationale en 
internationale ritten (afhankelijk van je wensen). De diensten zijn wisselend en 
bevatten ook weekenden. Eventuele problemen los je op volgens de voorschriften 
en werkwijze van ons bedrijf. Je bent het visitekaartje van Ringelberg en bent 
representatief en communicatief vaardig. Onze functie-eisen zijn onder andere: 
servicegericht, stressbestendig, flexibel inzetbaar, sociaal en makkelijk in de omgang. 

4 vacatures beschikbaar! 

http://www.ringelberg.nl/de-efteling/
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Contiki Holland is gevestigd in Stellendam op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-
Overflakkee. Naast een ruime parkeerplaats is hier ons kantoor en garage 
gesitueerd. Het onderhoud aan de touringcars wordt in eigen beheer uitgevoerd om 
zodoende de kwaliteit van het onderhoud te waarborgen. Contiki Holland heeft 
kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met ons moderne wagenpark bestaande uit 
ruim 85 touringcars en goed opgeleide chauffeurs maken wij onze beloftes waar. 
Tevens zijn wij ISO 9001 gecertificeerd waarmee wij onze kwaliteit en service 
waarborgen. 
Bij Contiki Holland hangt een collegiale sfeer waarbij er ruimte is om het vak van 
touringcar chauffeur te leren van andere ervaren chauffeurs. Wij bieden een breed 
scala van diensten aan, zoals: transfers, terrein rondritten, schoolreizen, verzorgde 
dagtochten en meerdaagse reizen. De nadruk ligt hierbij op meerdaagse reizen. Als 
nieuwe chauffeur zal je echter beginnen met dagritten waarbij je samen met een 
andere collega op pad bent. Bij Contiki Holland is er de ruimte om jezelf te 
ontwikkelen in je eigen tempo.  
Wij zoeken gemotiveerde chauffeurs die zich aangetrokken voelen tot het vak van 
touringcar chauffeur. Het chauffeurs vak is geen 9 tot 5 baan, dus bereidheid tot het 
werken in weekenden en avonden is een must. Het vervoer van personen per 
touringcar vraagt een grote mate van verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden. 
Klantgerichtheid staat hierin voorop, waarbij klantvriendelijkheid, 
stressbestendigheid en een representatief voorkomen van belang zijn. Goede 
topografische kennis van Nederland en Europa en een goede beheersing van de 
Engelse taal zijn een pré. 
Wij bieden zowel parttime als fulltime dienstverbanden aan met een goed salaris en 
uitstekende arbeidsvoorwaarden in een toonaangevend touringcar bedrijf met een 
jong en modern wagenpark. Cao Besloten Busvervoer is van toepassing, waarbij wij 
vanwege het seizoenspatroon van het werk de jaaruren regeling hanteren. 

 

3 vacatures beschikbaar!

 

     Contiki Holland 
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N. Mijnders Melissant B.V. is een keurmerk gecertificeerd touringcar bedrijf gelegen  

in het zuidwesten van Nederland vlak onder Rotterdam en ideaal gelegen op het 

randje van Zeeland. Naast het verhuren van touringcars met chauffeur begon ons 

bedrijf in 1928 met het uitvoeren van allerhande transporten. In de loop der jaren is 

dit getransformeerd tot het touringcar & transport bedrijf waarbij de nadruk ligt op 

het personenvervoer. 

Met een klein team van enthousiaste chauffeurs en een zeer gevarieerd en modern 

wagenpark, willen wij de klant bedienen. Ons modern wagenpark beschikt over 

touringcars voor 30 personen tot en met de dubbeldekkers met plaats voor 90 

personen. Daarnaast beschikken wij over een rolstoel-touringcar voor de 

mindervalide gasten. Voor de luxe reizen hebben wij een First Class touringcar met 

extra comfort. 

Met meer dan 85 jaar ervaring hebben wij als touringcarbedrijf alles in huis om van 
iedere reis een onvergetelijke reis te maken! 
 

 

 

 
 
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar wat wij jou kunnen aanbieden? Dan kun je 
contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 0187-601077 Of neem eens een kijkje op onze 
website www.nmijnders.nl 

 

 

 

 

N. Mijnders Melissant B.V. 

http://www.nmijnders.nl/
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https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJy8jSwMTeAhWJmLQKHYmTBs4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nec-nijmegen.nl/nieuws/artikel/n.e.c.-juniors-betuwe-express-uitverkocht.htm&psig=AOvVaw0Vp60dTSoR88diXA8n328J&ust=1541756491338445


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  TOURINGCARCHAUFFEUR  

WWW.WORDTOURINGCARCHAUFFEUR.NL 

http://www.wordtouringcarchauffeur.nl/

