WIE ZOEKEN WIJ?

LOGISTIEK MEDEWERKER/
BBL-LOGISTIEK MEDEWERKER
JOEHOE! Hebben wij je aandacht?
Kom bij ons werken of werken & leren!
Ben je straks met je collega’s verantwoordelijk voor de goederenontvangst, opslag en intern- en extern transport binnen Leeuwbouw?
Of leer jij in de praktijk over het werk in onze logistiek?
Wij gaan graag met jou in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.

WIE BEN JIJ?
-

Je bent leergierig en bereid tot het volgen van opleidingen
Je denkt in oplossingen in plaats van in problemen
Je bent klantvriendelijk en collegiaal; je helpt waar nodig

-

Je hebt interesse voor de producten van onze technische groothandel
Je hebt een flexibele en positieve instelling
Je houdt van een praatje en bent een aanpakker

-

Goede arbeidsvoorwaarden en een actieve personeelsvereniging
Persoonlijke begeleiding en passende studiemogelijkheden
Een uitdagende (leer)plek bij een gezonde en groeiende onderneming
Een gezellig team waar je altijd op kan terugvallen

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

HOE SOLLICITEER JE?
Lijkt het je wat om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteer dan direct en voor je het weet
zit je bij ons aan tafel om kennis te maken. Wij regelen alvast de koffie en koeken!
Stuur een mailtje naar: vacature@leeuwbouw.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

LEEUWBOUW
Leeuwbouw heeft als motto
‘totaalleverancier voor tijdwinst in
bouw en industrie’. Met een zeer
breed pakket aan ijzerwaren,
gereedschappen, hang- en
sluitwerk, RVS, aluminium en
non-ferro richten wij ons op de
bouw en de industrie.
Wij kunnen snel op specifieke klantwensen inspelen met onze services
zoals het repareren en keuren van
gereedschappen en een zaag- en
foliemachine.
Leeuwbouw maakt deel uit van de
O. de Leeuw Groep die het
predicaat ‘Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier’ voert.
Voor meer informatie zie:
www.leeuwbouw.nl.

