
 
 

Vacature oproepkracht service & informatie Tramplein EBS 
 

Wie zijn wij? 
EBS is een ambitieus, snelgroeiend openbaar vervoerbedrijf waar de reiziger en 
kwaliteit voorop staan. Openbaar vervoer betekent bewegen, verbindingen leggen en 
onderhouden. Méér dan bus alleen. Wij stellen onze reizigers en hun klantreis 
centraal door makkelijk en snel reizen van deur tot deur te bieden. Reizen is immers 
geen doel op zich, maar een middel om zo snel mogelijk van begin- tot 
eindbestemming te komen. Dit doen wij op een zo duurzaam mogelijke manier. 

Onze chauffeur is het visitekaartje op de bus, waarbij de reis niet begint en eindigt bij 
de bushalte. EBS biedt hoogwaardige dienstverlening met een hoge 
klanttevredenheid als doelstelling en resultaat. 

Missie 
Mensen zo makkelijk, prettig en snel mogelijk naar hun plek van bestemming 
brengen op een duurzame manier. 

Visie 
Wij stellen de reiziger écht centraal. Dat doen we door alles voor, tijdens en na de 
reis, naadloos te laten verlopen. Daarmee streven we naar: 

 meer en meer tevreden reizigers doordat zij een uitmuntende klantreis 
ervaren; 

 trotse medewerkers en partners die het verschil maken voor de reiziger; 
 tevreden opdrachtgevers die hun doelen gerealiseerd zien. 

Wij denken mee met onze opdrachtgevers en zijn altijd op zoek naar een nóg betere 
invulling van de maatschappelijke functie van mobiliteit. Door samenwerking met 
andere vervoerders en mobiliteitsaanbieders en door in te spelen op technologische 
ontwikkelingen biedt EBS de reiziger steeds een eigentijds product. 
 

Wat ga je doen? 
Als oproepkracht service & informatie maak je deel uit van de afdeling Marketing. De 
functie wordt binnen de concessie Waterland uitgevoerd op het loket van EBS 
(Tramplein) in Purmerend. Je rapporteert aan de Regiomarketeer.  
Je voornaamste taken zijn: 
 
Financieel  
Het bewaken van voorraden (zoals vervoersbewijzen) en tijdig aanvullen hiervan;  
Correcte verkoop en afdracht van ontvangen kasgeld;  
Voeren van een ordentelijke administratie daarbij gebruik makend van de 
bijbehorende systemen.  
 
 
 
 

https://www.ovpro.nl/bus/2018/03/21/ov-klantenbarometer-ebs-beste-vervoerder-op-vasteland/


 
 

Operationeel 
Het verkopen van reisproducten;  
OV-chipkaart service verlenen; 
Verzamelen, registeren en afhandelen van gevonden voorwerpen in overleg met de 
afdeling Klantenservice.  
 
Klanten  
Het steeds geduldig en correct te woord staan van klanten;  
Het geven van informatie en advies aan klanten over hun reis;  
Het doorverwijzen van klanten bij klachten naar de juiste persoon of instantie.  

Wat verwachten we van jou? 

 Je bent representatief; 
 Je hebt een flexibele instelling en bent bereid om onregelmatig te werken  
 Je kunt zodanig communiceren dat je duidelijk een boodschap kunt overbrengen 

naar de klant; 
 Goede beheersing van de Engelse taal; 
 Je bent sociaal en kunt vlot en effectief contact leggen en onderhouden met zowel 

collega’s als klanten. Daarnaast kun jij je gemakkelijk in allerlei gezelschappen 
begeven; 

 Je bent nauwkeurig en behandeld details accuraat; 
 Je bent klantgericht en weet dus in te spelen op de wensen van de klant; 
 Je hebt minimaal een VMBO diploma; 
 Kennis van lijnen en dienstregeling in de concessie Waterland is een pré. 

Wat bieden wij? 

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden (cao Openbaar Vervoer); 

 Prima salaris op basis van loonschaal 3 én een onregelmatigheidstoeslag; 

 Uitstekend pensioenfonds (SPOV); 

 Een dynamische werkomgeving met veel afwisseling in je werk en een informele 
sfeer; 

 Een leuk team met collega’s! 

Interesse? 
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Lotte van Trigt 
(Regiomarketeer) via 06-11319393. 
Solliciteren kun je doen via lotte.vantrigt@ebs-ov.nl doormiddel van je CV en 
motivatie. 
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