Wij zijn regelmatig op zoek naar:
ENTHOUSIASTE VERHUIZERS (M/V)

Ben jij sterk in verhuiswerk? Dan zoeken we jou!
Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste en gedreven verhuizers ter
uitbreiding van ons team. Dus aanpakkers opgelet!
Ben jij op zoek naar een uitdagende en goed betaalde baan bij een modern en vakkundig
bedrijf? Bij ons kun je snel een vast gezicht worden en werk je dagelijks in een gezellig team
aan mooie en gevarieerde projecten. Dat doen we vooral in het Noorden en we verzorgen ook
regelmatig internationale verhuizingen. Dus waar wacht je nog op?

Jan de Jong Verhuizingen is een erkend verhuisbedrijf in Groningen
Met een team van enthousiaste medewerkers, verzorgen wij dagelijks particuliere en zakelijke
verhuizingen in Noord-Nederland. Regelmatig zijn we ook in de rest van het land en zelfs
internationaal actief. Wij streven ernaar om de verhuizingen zo goed mogelijk te laten verlopen
en doen graag het stapje extra voor onze klanten. Onze medewerkers zijn betrokken,
geschoold en vakkundig.

Ben jij onze nieuwe verhuizer?
Dan ben je allereerst en vooral jezelf en houd je van aanpakken. Daarnaast heb je een streepje
voor als je beschikt over de volgende ervaring:
§
§
§

Een succesvol afgeronde MBO-opleiding in de richting Logistiek niveau 2/3.
Ervaring op het gebied van het (de)monteren van (kantoor)meubilair.
Bij aanstelling ben je bereid om een VCA-diploma te behalen en kun je een verklaring
omtrent gedrag overleggen.
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Tot je dagelijkse werkzaamheden behoren:
§
§
§
§

Tekeningen lezen en analyseren voor projecten.
Het (samen)werken binnen een gezellig team aan mooie en gevarieerde projecten.
Jouw werkzaamheden vallen onder leiding van een Voorman Verhuizer.
Het (de)monteren van (kantoor)meubilair.
Het verplaatsen van verhuisgoederen van het pand naar de verhuiswagen en
andersom. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verhuismaterialen zoals
transporthondjes, diepladers, een verhuislift en overige rollende materialen zoals GVB
en rolcontainers.

Wat mag je van ons verwachten?
§
§
§
§

§
§
§
§

Een goed betaalde baan waarbij alle gewerkte uren worden uitbetaald.
Wij werken samen met jou aan een mooie toekomst waarin jij jezelf kunt ontwikkelen.
Modern en goed materieel om je werk uit te voeren.
We starten met een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren
word je één van onze vaste gezichten en is het mogelijk om een contract voor
onbepaalde tijd te ontvangen.
De functie is ingedeeld in functieklasse C conform het CAO beroepsgoederenvervoer,
waarbij de ervaringsjaren meetellen.
Je werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en incidenteel in het weekend.
De werktijden zijn variabel en je standplaats is Groningen.
Een deeltijdfunctie behoort tot de mogelijkheden.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie met CV en motivatie naar: w.roelofs@jandejong.nl. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met: Wendie Roelofs (Algemeen directeur) via
050 - 313 91 49.
Geschikte kandidaten worden schriftelijk uitgenodigd.

Wij kijken er naar uit om je te leren kennen!
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