
 

 

Gevraagd:  
Aanpakker voor 15 tot 20 uur per week, eventueel binnen schooltijden! 
 
Ben jij op zoek naar een functie waarbij je de handen uit de mouwen kan steken en 
waarin je het fijn vindt om verschillende verantwoordelijkheden te krijgen, maar ben 
je niet fulltime beschikbaar? Dan is deze vacature iets voor jou! 
 

Vanwege de groei van onze klant in Nistelrode zoeken wij per direct een echte 
doener. Je komt te werken in een groeiende organisatie waar jij in mee kan groeien. 
Je werkt in een klein team, waar het hard, maar ook gezellig en fijn werken is. 
 
De belangrijkste taken die je gaat uitvoeren zijn: 

 
 Verzamelen en verzendklaar maken van bestelde producten 

 Laden en lossen van vrachtwagens met de heftruck 

 Maken van bemonsteringen van de mozaïekcollectie 

 Maken van architecten mappen 

 Voorraadbeheer van de diverse verpakkingsmaterialen 

 Bijhouden van het magazijn 
  

Wij vragen 
 

 Je hebt affiniteit met logistiek en affiniteit met het product mozaïek 

 Je bent 5 ochtenden beschikbaar 

 Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat 

 Je bent een echte doener met oog voor detail en kwaliteit 

 Je bent in staat om snel te schakelen tussen verschillende werkzaamheden 

 Je beheerst de Nederlandse taal goed in zowel woord als schrift 
 

Wij bieden 

 
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (volgens HiBiN cao)  

 Werken bij een informeel bedrijf in een open en professionele omgeving 

 Werken met een prachtig merk met internationale klanten 

 De werkuren zijn flexibel in te vullen 

 
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren naar deze functie? Stuur dan je motivatie 
en CV vòòr 19 april 2019 naar info@rootscc.nl o.v.v. aanpakker in de logistiek. 
 
Voor vragen over de procedure of inhoud van de functie, kan je contact opnemen 
met mevrouw R. Beun van Roots coaching & counseling op 06-12046210 
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