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Wie ben je?

Jij staat bekend om je goede geheugen, je onthoudt gemakkelijk dingen. Handig, want wij hebben enorm veel 

hang- en sluitwerken. Je houdt ervan als je werkplek opgeruimd is, en je zorgt er dan ook voor dat het magazijn een 

mooie gestructureerde omgeving is. Het is handig als je ervaring hebt in een soortgelijke functie, al zijn wij er ook van 

overtuigd dat je het kunt leren. Communicatief sta jij je mannetje, want wanneer je fouten op de werkbon ziet staan, 

onderneem jij actie waar nodig. Ook zie jij het als een uitdaging om de voorraad op pijl te houden. In de huidige 

markt betekent dit vaak de gedane bestellingen nabellen, want niet alles wordt meer op tijd geleverd. Deze 

bestellingen doe je digitaal, dus ook het werken met de computer is voor jou geen probleem. 

Wat ga je doen?

Iedere ochtend komen de spullen binnen welke jij controleert. Deze spullen zijn het hang en sluitwerk wat jij eerder 

hebt besteld. Vervolgens leg je dit op de juiste plek neer zodat je later nooit misgrijpt. Ook maak je iedere ochtend de 

‘karren’ klaar voor je collega’s in de afmontage. Je ziet het als jouw verantwoordelijkheid dat deze collega’s iedere dag 

vlot aan de slag kunnen. Dit geldt overigens ook voor de monteurs. Ook voor hen zorg jij dat zij op locatie bij de klant 

de juiste spullen bij zich hebben.  Het is fysiek geen zwaar werk, dus zowel enthousiaste mannen als vrouwen zijn van 

harte welkom!

Jouw ervaring

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur affiniteit met techniek;

• Communicatief ben je vaardig, want je moet soms voor elkaar krijgen dat spullen tóch geleverd worden;

• Je bent handig met computers zodat je de bestellingen op tijd kunt plaatsen;

• Nederlands lezen en spreken is een vereiste.

Wat biedt de organisatie jou?

• Een goede werkplek waarbij je je verder kunt ontwikkelen;

• Leuke collega’s en een leuke werksfeer;

• Een 37,5-urige werkweek. 4-dagen werkweek is bespreekbaar;

• CAO Timmerfabrikanten.

Reageren

Enthousiast geworden en heb je vragen? Neem even contact op met Annelies de Ruiter. Zij is te  

bereiken op 06-13114172. We vinden het leuk als je wilt solliciteren. Een korte  motivatie en je CV kun je 

mailen aan a.deruiter@deurenfabriekvanderplas.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 


