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Beerens Winkelinterieurs BV is een toonaangevende en
moderne internationale winkel interieurbouwer en
onderdeel van de Beerens Groep BV waar ook Beerens
Interieurbouw BV in Rijen en Beerens Interieurs BV in
Goes deel van uit maken. Beerens Winkelinterieurs BV is
meer dan 50 jaar actief op de internationale retail markt.

Member of the

Beerens Winkelinterieurs BV is succesvol bij een groot
aantal retailers in Europa. Beerens Interieurbouw BV is in
de Benelux gespecialiseerd in de branche Health & Care.
Beerens Interieurs BV is gespecialiseerd in scheepsbetimmering van super jachten en interieurbouw voor
high-end particulieren en de zakelijke markt.

Allround magazijnmedewerker/reachtruckchauffeur
Opleiding en ervaring:

De uitdaging:
Nog nooit is de retail wereld zo in beweging geweest als de
afgelopen jaren. Waar winkels sluiten, worden nieuwe
moderne en onderscheidende formules geopend. De
fysieke winkel wordt gecombineerd met een online shop en
beleving is in de fysieke winkel nog nooit zo belangrijk
geweest. Wij maken momenteel een flinke groei door en
zien onze kansen voor Beerens Winkelinterieurs
gecombineerd met de andere werkmaatschappijen binnen
de groep steeds meer toenemen.
Logistiek is daarbij een belangrijke spil in het geheel. Zonder
het tijdig en juist aanleveren van materialen stropt het
proces op. Beerens is dan ook op zoek naar een allround
magazijnmedewerker welke het vaste team komt
versterken. Gezien het vele werk gaan we binnenkort
werken tussen 06.00 uur en waarschijnlijk 20.00 uur.
Hierdoor ontstaan een aantal vacatures, afhankelijk van
jouw kennis en kunde zal je allround of op een
specialistische gedeelte worden ingezet.

•
•
•
•

Je bent in het bezit van een geldig reachtruckcertificaat
of hebt ervaring en bent bereid om je
reachtruckcertificaat te behalen.
Je bent erg enthousiast en wil niet graag stil zitten.
Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel
Je houdt van afwisselende fysieke werkzaamheden

Wat wij bieden:
•
•
•
•

Een uitdagende en zelfstandige vaste functie.
Werken in een klein maar hecht team
Een fulltime functie werktijden tussen 06.00 – 20.00
uur.
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerde kandidaten worden vriendelijk
uitgenodigd de motivatie met c.v. te richten aan:

Jij als persoon:
Behalve dat je vaardig bent met de reachtruck vindt je het
ook leuk om andere fysieke werkzaamheden uit te
voeren. Denk aan orderpicken, goederenontvangst,
retourverwerking, verzendklaar maken, laden van
vrachtwagens en monteren van stellingen en meubels.
Je bent een teamplayer die het mooi vindt om samen met
je collega’s de werkzaamheden tijdig gereed te hebben.
Je kunt werken onder tijdsdruk zonder de kwaliteit uit het
oog te verliezen.
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Je bent in het bezit van een geldig reachtruckcertificaat of
bent bereid deze te halen.

Beerens Winkelinterieurs B.V.
 Postbus 167, 5120 AD Rijen.
T.a.v. afd. HR of  kris.jespers@beerens.com.
Voor informatie betreffende deze vacatures kunt u contact
opnemen tijdens kantooruren met Patrick Gommeren,
 0161 – 22 84 88.
Ga naar www.beerens.com voor meer informatie!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

