Wij zoeken een gemotiveerde en verantwoordelijke technisch magazijnmedewerker (38 uur)

Als technisch magazijnmedewerker bij Van Bommel Ventilatiewerken zorg jij samen met jouw
collega’s voor het reilen en zeilen in het magazijn. Onze ideale nieuwe collega is technisch,
gemotiveerd, leergierig en heeft verantwoordelijkheidsgevoel. Heb jij bovendien de ambitie en
kwalificaties om het magazijn te herstructureren? Reageer dan direct!

Dit ga je doen
Jij bent verantwoordelijk voor het controleren, laden en lossen van in- en uitgaande goederen. Bij
het laden en lossen zorg je ervoor dat alles direct op de juiste plek komt te staan zodat het
magazijn netjes blijft. Ook zorgen jij en je collega’s voor het prefabriceren van
luchtkanaalcomponenten vanaf een werktekening en uitgifte hiervan (eventueel op locatie) aan
de buitendienst medewerkers.

Herken jij jezelf hierin?
-

Jij woont in de buurt van Vianen (max. 15 km)
MBO werk- en denkniveau
Je werkt het liefste met je handen en bent technisch sterk
Je bent sociaal en kunt goed samenwerken
Je bent nauwkeurig, accuraat en punctueel
Jij bent in het bezit van een rijbewijs B (heftruck certificaat is niet nodig)
Wij vinden leeftijd niet belangrijk, zo lang je gemotiveerd bent en
verantwoordelijkheidsgevoel hebt.

Dit mag je van ons verwachten
Werken bij van Bommel betekent:

-

Werken in een leuk en gezellig team
Een salaris tussen de €2.000,- en €3.000,25 vakantiedagen aangevuld met 13 ADV-dagen
Een goede pensioenregeling via metaal & techniek (MN-services)
Marktconform salaris met vakantiegeld
Bij goed functioneren garantie op een vaste aanstelling
Verschillende doorgroei- en cursusmogelijkheden
Een vrijdagmiddag borrel met de leukste collega’s

Over Van Bommel Ventilatiewerken
Van Bommel Ventilatiewerken is een echt familiebedrijf, dat meer dan 20 jaar geleden werd gestart
door de broers van Bommel. Vanuit Vianen (Utrecht) mogen wij naar de mooiste projecten in Noord,
West en Midden Nederland. Wij zijn een van de snelst groeiende luchttechnische installatiebedrijven
in Nederland en daar zijn we vanzelfsprekend enorm trots op.
Enthousiast over deze vacature? Reageer dan direct! Je kunt je sollicitatie sturen naar:

Marconiweg 2a/b
4131 PD Vianen
Of mail naar janneke@vanbommelventilatiewerken.nl
Vragen over deze vacature? Bel naar 0347 – 32 85 50 of direct naar Janneke Jacobs (HR Manager) via
06 – 82 94 91 17.

