Vlietjonge Staalhandel in Nieuwegein is de oudste staalhandel (sinds 1751) van Nederland. Wij
voeren een breed assortiment constructiestaal en beschikken intern over alle faciliteiten om het
materiaal te bewerken zoals snijden, zagen, boren, stralen en meniën. Het verlenen van service en
betrouwbaarheid is ons dagelijks uitgangspunt.
Ter uitbreiding van ons laad-team zijn wij op zoek naar een nieuw collega.

Lader van vrachtwagens
(werktijden van 18.00 uur tot 03.00 uur)

Belangrijke kernbegrippen bij Vlietjonge Staalhandel zijn aanpakken, flexibiliteit, netheid en een hoog
veiligheidsbesef. Ben jij uit het juiste staal gesneden?
Wat ga je doen:
Je start ’s avonds om 18.00 uur met je dienst. Je collega’s hebben overdag al alle materialen klaargelegd en
gereed gemaakt voor verzending. Jij bent samen met je teamleden verantwoordelijk voor het laden en indelen
van vrachtwagens met diverse staalproducten. Dit zijn grote en zware materialen en daardoor werk je
voornamelijk met een bovenloopkraan. Deze kranen hebben een overspanning van 24 tot 29 meter en kunnen
maximaal 10 ton materiaal hijsen.
Vlietjonge Staalhandel opereert in een dynamische omgeving waarbij er piekmomenten kunnen optreden.
Hierdoor kan het voorkomen dat we je vragen om (betaald) over te werken. Er zijn bij Vlietjonge ook
mogelijkheden om intern door te groeien. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijk om opgeleid te worden om op ons
eigen terrein een vrachtwagen te kunnen besturen.
Wat hebben wij te bieden:

Een goed salaris en aanvullende arbeidsvoorwaarden

Een boeiende en afwisselende functie in een vast team

Mogelijkheid op een vast contract

Een collegiale en prettige werksfeer

De eerste weken staan in het kader van een interne training

Doorgroeimogelijkheden door middel van trainingen en opleidingen
Wie zoeken wij:

Je bent een aanpakker met een enthousiaste en flexibele instelling

Je hebt een LBO of VMBO werk-, en denkniveau

Je kunt goed zelfstandig werken

Je bent beschikbaar van 18.00 tot 03.00 uur

pre als je woonachtig bent in de omgeving van Nieuwegein
Heb je interesse in deze vacature?
Stuur dan je cv en een korte motivatie ter attentie van Wendy Janzen (HR Adviseur) naar
werken@vlietjongestaalhandel.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

