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Schoolverlater? Wij zoeken jou!
Vacature allround terreinmedewerker Betondingen.nl (32-40 uur per week)
Wat is er leuker om na je school direct aan het werk te kunnen als allround order- en
terreinmedewerker en daarnaast de mogelijkheid om heftruck te leren rijden!
Betondingen.nl is een groeiend bedrijf gevestigd in Zaltbommel. Wij zijn gespecialiseerd in het
leveren van betonproducten voor zowel de zakelijke markt als de consumenten markt.
Voor de algehele ondersteuning op ons buitenterrein zijn wij per direct op zoek naar een
enthousiaste, stevige aanpakker.
Functieomschrijving:
Als allround terreinmedewerker ga je op diverse manieren ondersteunen bij het gereed maken en
inpakken van bestellingen. Je kunt rekenen op een veelzijdige baan.
Een deel van het werk gebeurt handmatig, zoals het inpakken of het verplaatsen van producten. We
werken met betonnen producten, dus spierkracht is zeker een vereiste. Daarnaast maken we gebruik
van verschillende tilhulpmiddelen en heftrucks.
Ben jij de allround terreinmedewerker die wij zoeken?
•

Je houdt van fysiek werk en kunt dit goed volhouden

•

Je bent voor de lange termijn op zoek naar een veelzijdige baan in een gezellig bedrijf

•

Je bent een handige, praktisch ingestelde duizendpoot

•

Het heeft de voorkeur als je in bezit bent van een heftruckcertificaat

•

Je zoekt werk voor 32 tot 40 uur in de week

•

Je bent minimaal 16 jaar

•

Je woont in de omgeving van Zaltbommel

•

Je bent eventueel ook op zaterdag beschikbaar

Wat kun je van ons verwachten?
•

Informele werksfeer – We werken hard, maar zijn ook altijd in voor een geintje op de werkvloer

•

Goede arbeidsvoorwaarden – Zowel primair als secundair

•

Mogelijkheid tot het ontwikkelen van je eigen kwaliteiten

•

We bieden in eerste instantie een tijdelijke baan, maar bij een goede klik is een vast contract
zeker niet ondenkbaar

•

Eigen inbreng en ideeën worden altijd gewaardeerd

Ben jij op zoek naar een uitdaging en herken jij je in het profiel? Stuur dan snel je motivatie en CV
door naar backoffice@betondingen.nl . We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

