
 

Voel jij je thuis in de horeca? Zorg jij graag voor overzicht met een 
glimlach? Dan hebben wij de juiste baan voor jou. Wij zijn voor 

Truckstop 8 op zoek naar een: 

 
Leidinggevende Bediening (M/V) Parttime 

In het weekend en tijdens feestdagen zijn wij gesloten 
 
Wat ga je doen? 
Je geeft leiding aan jouw collega’s in de bediening. Je bent verantwoordelijk voor diverse 
administratieve taken, het maken van planningsroosters, het waarborgen van de kwaliteit. Dit 
alles doe je met gevoel voor goede service. Uiteraard loop je zelf ook graag mee in de 
bediening.  
 
Wie zoeken wij?  

• Je weet op een enthousiaste en persoonlijke manier met de gasten om te gaan 

• Je bent een teamplayer 

• Je hebt een representatieve uitstraling 

• Je kan organiseren, motiveren en instrueren 

• Je bent flexibel inzetbaar 

• Uiteraard heb je horeca ervaring in de bediening 

• Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal   

• Je houdt van een uitdaging 

Wat bieden wij jou?   

• Werken in een prettige werksfeer 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Per direct een functie bij een dynamisch en solide bedrijf 

• Leuke teamuitjes 
 
Wat wordt jouw bedrijf? 
Truckstop 8 is het rustpunt voor vrachtwagenchauffeurs en de perfecte locatie voor een 
zakelijke afspraak in Eindhoven. Bij Truckstop 8 is naast ons restaurant ook een groot aantal 
voorzieningen, waaronder een shop, wasstraten en een onbemand tankstation. Daarnaast 
bieden we onze klanten graag dat beetje extra service. De locatie van Truckstop 8 is vlakbij 
de A2 en Eindhoven Airport.  
 
Wij zijn onderdeel van het familiebedrijf LenGo Automotive Group, actief in 3 landen met bijna 
1.300 medewerkers. Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.truckstop8.nl en 
www.lengoautomotivegroup.com.  
 
Zie jij jezelf in ons team? 
Schrijf dan een 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. 


