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WIE ZIJN WIJ? 
 

Jan de Jong Verhuizingen is een erkend verhuisbedrijf 
in de regio Groningen. 
 
Met een team van 27 medewerkers, verzorgen wij dagelijks 
particuliere en zakelijke verhuizingen door heel Nederland, 
maar ook internationaal door heel Europa. Wij streven ernaar 
om de verhuizingen zo goed mogelijk te laten verlopen en 
doen graag het stapje extra voor onze klant. Onze 
medewerkers zijn betrokken, geschoold en vakkundig. 
 
WIJ ZOEKEN VERHUIZERS! 
 

Ter aanvulling van ons team zijn wij regelmatig op zoek naar 
enthousiaste en gedreven verhuizers! 
 
ONZE KANDIDAAT: 
 

§ Heeft succesvol een MBO-opleiding afgerond in de richting 
Logistiek niveau 2/3. 
 

§ Heeft ervaring op het gebied van het (de)monteren van 
(kantoor)meubilair. 
 

§ Kan bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag 
overleggen en is bereid om een VCA-diploma te behalen. 

 
 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Wendie 
Roelofs, Algemeen directeur via 050 - 313 91 49. 
 
Geschikte kandidaten worden schriftelijk uitgenodigd. 

TOT JE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN BEHOREN: 
 

§ Het (de)monteren van (kantoor)meubilair. 
 

§ Het verplaatsen van verhuisgoederen van het pand naar de 
verhuiswagen en andersom, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van verhuismaterialen zoals transporthondjes, diepladers, 
een verhuislift en overige rollende materialen zoals GVB en 
rolcontainers. 

 

§ Tekeningen lezen en analyseren voor projecten. 
 

§ Het werken binnen een team en je valt onder de leiding van 
de Voorman Verhuizer. 

 
WIJ BIEDEN: 
 

§ Per direct een afwisselende tijdelijk functie voor de duur van 
1 jaar. Bij goed functioneren, 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. 
 
 
 
 

INTERESSE? 
 

Stuur dan je sollicitatie 
met CV en motivatie naar 
w.roelofs@jandejong.nl. 

 

Wij zijn op zoek naar 

VERHUIZERS 


