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RIJ-INSTRUCTEURS

(ervaring geen bezwaar)

Wil jij lesgeven, zelfstandig ondernemen 
en samenwerken in een leuk, hecht team? 
Kom dan werken als rij-instructeur bij 
Autorijschool Martin Apoll! Wij hebben 
plek voor rij-instructeurs met en zonder 
bevoegdheid!

Ben jij een ervaren
rij-instructeur?
Dan zoeken wij jou! Bij onze autorijschool 
vinden we kwaliteit heel erg belangrijk, 
daarom stellen we ook eisen aan jou 
(z.o.z.). Voldoe je daaraan? Dan kun je 
bij ons werken als zzp’er. Voor ervaren 
rij-instructeurs die bij ons starten, staat een 
mooi welkomstgeschenk klaar.

Wil jij rij-instructeur worden?
Ook dan willen wij je graag leren 
kennen! Bij ons krijg je de kans om je 
bevoegdheid te halen zodat je namens 
onze rijschool in de regio les kunt geven. 
De opleiding vergoeden wij. Wil je daar 
meer over weten? Laten we dan snel 
kennismaken.

Wat wij jou bieden:
•  Een fulltime, zelfstandige baan waarin 

je zelf jouw uren indeelt

•  Opel Corsa, beletterd, ook voor 
privégebruik

•  De kans om jouw bedrijf te starten en 
te laten groeien met de steun van een 
ervaren organisatie

•  Centraal geregelde promotie en 
acquisitie, o.a. via onze website

•  Het voeren van onze naam, een 
bekende en gerenommeerde 
autorijschool in de regio

•  Aantrekkelijke voorwaarden en een 
marktconforme vergoeding

Interesse?
Neem dan contact op met Martin 

Apoll voor een vrijblijvende 
kennismaking en meer informatie.
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Wij zoeken rij-instructeurs die:
+  in bezit zijn van een geldig rijbewijs en instructiebewijs B, 

of deze willen halen

+  als zelfstandig ondernemer willen werken, gelieerd aan 
Autorijschool Martin Apoll

+  sociaal, loyaal en flexibel zijn naar leerlingen en collega’s

+  enthousiast zijn en representatief

+  bereid zijn om te werken op zaterdagochtend of een avond 
doordeweeks 

+  de Nederlandse taal in woord en schrift goed beheersen

+  zelfstandig willen en kunnen werken, maar ook graag in een 
fijn team samenwerken

+  in de regio wonen (Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, 
Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Leerdam, 
Werkendam, Brandwijk, Molenaarsgraaf of omgeving)

+  bereid zijn de samenwerkingsovereenkomst te tekenen

Meer weten?
Check dan onze website of beter nog:
bel of mail ons. Dan maken we een 
afspraak om persoonlijk kennis te maken
en de mogelijkheden te bespreken.

Dé autorijschool in Gorinchem, 
Alblasserdam en omgeving


