
 

 

Aanpakker 32 tot 40 uur 
 

Wie groeit er met ons mee? 
We hebben een leuke vacature in Nistelrode, bij The Mosaic Factory ! 

 
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?  

 
Dan is deze vacature iets voor jou! 

 
Wij zoeken 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 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 

 

Herken jij je in onderstaande: 

 Affiniteit met logistiek en met het product mozaïek 

 MBO4 / HAVO niveau 
 Je bent een 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 

 

 

Stuur dan je korte motivatie en CV naar info@rootscc.nl ovv Vacature TMF. 
 

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. 

Vacature 
informatie 
 
 
Per wanneer 
In overleg/z.s.m. 
 
Functiegroep 
Inkoop/Logistiek/Transport 
Overig 
 
Branche 
Detailhandel 
Handel/Groothandel 
Overig 
 
Dienstverband 
Vast 
 
Uren 
32 tot 40 uur 
In overleg 
 
Opleidingsniveau 
MBO 
HAVO 
 
Carrièreniveau 
Starter 
Ervaren 
 
Salarisindicatie 
In overleg 

 

 

http://www.themosaicfactory.com/
mailto:info@rootscc.nl?subject=Sollicitatie%20via%20Jobsonline.nl

