
 

Truckstop 8 is het tankstation en rustpunt voor vrachtwagenchauffeurs en de 
perfecte locatie voor een zakelijke afspraak in Eindhoven. Bij Truckstop 8 is behalve 
een tankstation ook een groot aantal voorzieningen, waaronder een restaurant, 
wasstraten en natuurlijk een shop. Daarnaast bieden we onze klanten graag dat 
beetje extra service. De locatie van Truckstop 8 is vlakbij de A2 en Eindhoven 
Airport. Truckstop8 is onderdeel van de LenGo Automotive Group. Voor meer 

informatie: www.truckstop.8.nl.  
 
Momenteel is LenGo Automotive Group met ongeveer 1.200 medewerkers actief in 
vier landen: Nederland, België, Polen en Rusland. In alle landen richten wij ons op de 
totale dienstverlening voor de bedrijfswagenbranche. Als dealer van onder andere 
DAF, GINAF, IVECO, Fiat en Kögel verkopen wij ongeveer 8.500 eenheden. LenGo 
Automotive Group beschikt over een zeer uitgebreid servicenetwerk met moderne, 
goed uitgeruste werkplaatsen. Ondanks alle uitbreidingen blijft LenGo een echt 
familiebedrijf waar medewerkers en vooral ook klanten zich thuis voelen. 
 
Wij zijn voor Truckstop 8 op zoek naar een: 
 

Medewerker wasstraat (38 UUR) 
 
Wat is jouw functie?  

• Het zo efficiënt mogelijk schoonmaken (wassen) van bedrijfswagens, 
getrokken materiaal en dergelijke. 

• Je werkt in een teamverband van 6 personen.  

• De werktijden zijn de ene week van maandag t/m vrijdag 8:00 tot 15:15 en 
zaterdags van 8:00 tot +/- 12:30 uur. De andere week maandag t/m vrijdag 
van 12:45 tot 20:00 uur. 

 
Wie zoeken wij?  

• Je werkt graag in teamverband, bent flexibel, kunt zelfstandig werken en bent 
stressbestendig en representatief. 
  

Wat bieden wij jou?   

• Werken in een prettige werksfeer 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

• Per direct een functie bij een dynamisch en solide bedrijf. 
 
Zie jij jezelf in ons team? 
Schrijf dan een korte sollicitatiebrief met CV naar H. Henderikx (bedrijfsleider), Het 
Schakelplein 30, 5651 GR Eindhoven of stuur deze per mail naar 
mail@truckstop8.nl. Heb je vooraf vragen dan kun je Henry ook bellen op 06 51 22 
39 66. 
 


