VACATURE
Magazijnmedewerker | Surhuisterveen
(20-40 uur)
Deze vacature is uitsluitend bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De werkgever heeft Quality Coaching gevraagd om de Werving & Selectie te verzorgen
voor deze vacature. We willen je vragen niet rechtstreeks contact op te nemen met het
bedrijf. De werkgever stelt dit niet op prijs.
Algemene informatie over het bedrijf:
Het betreft een kleine maar snel groeiende hout- en bouwhandel in Surhuisterveen. Je komt
te werken in een klein, gezellig en jong team. Er worden veel bestellingen via de webshop
geplaatst en deze moeten in het magazijn bij elkaar worden gezocht. Daarnaast komen er
ook klanten op locatie om producten op te halen.
Werkzaamheden:
 Bestellingen klaarzetten;
 Klanten helpen met het inladen van producten;
 Werken met de heftruck (certificaat hiervoor kun je op kosten van werkgever halen)
en zaagmachine;
 Mocht je een rijbewijs hebben en het leuk vinden, dan mag je ook producten
bezorgen.
Functie-eisen:
 Je vindt het leuk om hard te werken in een gezellig team;
 Je hebt enige kennis van bouwproducten of bent bereid dit te leren;
 Je bent woonachtig in de nabije omgeving van Surhuisterveen;
 Verder is ervaring of opleiding niet nodig, de werkgever vindt het belangrijker dat je
gemotiveerd bent om te werken en te leren.
Arbeidsvoorwaarden:
 Je werktijden en dagen kunnen in overleg worden besproken. Minimaal 20 uur per
week en in overleg is er meer mogelijk;
 Je kunt op kosten van de werkgever je heftruckcertificaat behalen;
 Het is mogelijk om eerst een paar dagen mee te draaien, daarna start je met een
proefplaatsing en vervolgens krijg je minimaal een halfjaarcontract;
 De werkgever betaalt salaris conform WML/CAO.
Sollicitatieprocedure:
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een cv met korte motivatie naar
sollicitatie@qcvacaturebank.nl t.a.v. Rob van Sleen (06 – 52 75 15 11) of Jurjen Heikens
(06 – 46 63 88 57). Met de werkgever is afgesproken dat Quality Coaching eventueel de
begeleiding en/of jobcoaching zal verzorgen.

