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Gaaf! Tenminste...wat ga ik doen dan?

Jouw taak is mensen blij maken. Specifiek gaat het dan om 
onze gebruikers, de mensen die bij ons parkeren en huren. 
Je werkt ac�ef mee met alles rondom het verhuren en 
parkeren van auto´s, inclusief schoonmaken, innemen, 
uitgeven en parkeren van auto´s.

Je helpt mensen uit allerlei culturen, legt ze uit hoe alles 
werkt en wat ze aan op�es hebben. Je verwerkt 
betalingen, beantwoordt de telefoon, mail en chat en 
probeert elke dag weer net dat beetje extra te doen om 
ervoor te zorgen dat onze gebruikers niet alleen elke keer 
weer terug komen, maar ook nog hun vrienden en familie 
over ons vertellen.

Als medewerker van ParkFlyRent heb je een volledige 
´license to please´: jij doet wat je nodig acht om mensen 
blij te maken, en �jdens jouw dienst draai je de tent alsof 
het jouw eigen bedrijf is. 

Vragen? Bel ons op 020-2616008

Solliciteren? Stuur een mailtje naar: superbaan@parkflyrent.nl

En wat is ParkFlyRent eigenlijk?

ParkFlyRent is een autodeelpla�orm voor vliegvelden: bij 
ons parkeren vakan�egangers gra�s hun auto bij het 
vliegveld. In ruil daarvoor verhuren wij die auto �jdens hun 
vakan�e, keurig netjes verzekerd. De autobezi�er krijgt een 
gewassen auto terug en deelt mee in de opbrengst. 
De huurders van die auto´s huren bij ParkFlyRent 
gegarandeerd 25% goedkoper dan bijv. bij Hertz, Budget of 
Sixt. Zo creëren we een nieuw en sociaal verdienmodel en 
vernieuwen in twee grote vechtersmarkten tegelijk. We 
zorgen ervoor dat er geen huurauto´s meer geproduceerd 
hoeven worden, en daarom zijn we winnaar van prijzen als 
de ANWB Duurzame Mobiliteitsprijs.

ParkFlyRent is een startup met een klein, enthousiast team 
en een paar investeerders erachter. ParkFlyRent hee� nu 
één ves�ging en vanaf de zomer volgen nieuwe vliegvelden. 
Het kantoor is in Schiphol-Rijk, goed bereikbaar met OV en 
auto. 

Wanneer worden we blij van elkaar?

* als je goed om kunt gaan met vrijheid én 
verantwoordelijkheid
* als je minimaal vloeiend Nederlands en Engels spreekt 
* als je fan bent van auto´s en jouw klanten zich veilig 
voelen bij jou in de auto 
* als je een echt mensenmens bent, die met allerlei mensen 
uit allerlei achtergronden een leuke klik weet te krijgen
* en, ook wel zo prak�sch, als je op maximaal 20 km van 
ons vandaan woont

Wat bieden we?

* een werkomgeving met ruimte om te leren en je klant blij 
te maken

* een oproepcontract met een prima salaris

* flexibele werk�jden

* een gezellig team en leuke personeelsuitjes
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