WIE ZOEKEN WIJ?

ORDERPICKERS (M/V)
Wil jij na school geld verdienen? Kies dan voor een bijbaan bij Leeuwbouw!
Er is in onze groothandel namelijk altijd voldoende te doen. Daarnaast is
geen enkele dag hetzelfde. Of je nu goederen die op de klantorder staan
verzamelt, binnengekomen goederen netjes in het vak zet of een collega
assisteert met de heftruck, er is altijd genoeg te doen! En tussendoor heb je
ook genoeg lol met je collega’s. Want bij Leeuwbouw houden we van
aanpakken, maar vinden we een goede werksfeer net zo belangrijk!
De werktijden variëren, maar liggen tussen 7.00-10.00 uur en
14.30-17.30 uur.

WIE BEN JIJ?
-

Je kan goed tegen werkdruk
Je hebt doorzettingsvermogen
Je hebt affiniteit met producten van de technische groothandel
Je woont in Zwolle of omgeving

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
-

Je hebt een flexibele werkinstelling
Je bent een aanpakker
Je hebt goede contactuele eigenschappen
Je bent stressbestendig

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
-

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Veelzijdige baan waar geen enkele dag hetzelfde is
Plezier met de collega’s

HOE SOLLICITEER JE?
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature? Solliciteer dan direct!
Stuur je brief en cv naar: a.schaap@leeuwbouw.nl t.a.v. A. Schaap of stuur een
appje naar 06 - 12 22 71 22.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

LEEUWBOUW
‘Uw totaalleverancier voor tijdwinst
in de bouw en industrie’, het motto
van Leeuwbouw te Zwolle. Met een
zeer breed pakket aan ijzerwaren,
gereedschappen, hang- en
sluitwerk, bouwkeetbenodigdheden en daarmee samenhangende
diensten zoals reparatie en
keuringen van gereedschappen,
richt Leeuwbouw zich op de bouw
en de industrie. Daarnaast heeft
Leeuwbouw een speciale afdeling
voor rvs, aluminium en koper,
waardoor ook op specifieke
klantenwensen snel kan worden
ingespeeld. 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.

