Asbest partners Brabant B.V. is een jong Dynamisch bedrijf
dat zich voornamelijk bezighoudt met asbest verwijderen en
containmentbouw.

Wij zijn op zoek naar:

Magazijnbeheerder (M/V)
Wij zoeken:
Een ambitieuze, zelfstandige persoonlijkheid die inzet toont en initiatief neemt, flexibel is en snel kan
schakelen wanneer dat nodig is. Een collega die ons magazijn ‘eigen’ wil maken, en onze materialen en
gereedschappen beheert. Een persoon die prettig kan samenwerken met onze collegae in de buitendienst
en ons personeel op kantoor. Iemand die weet van aanpakken en nauwkeurig is.
Wij vragen:
• Rijbewijs B (bij voorkeur BE, of anders bereid om deze te behalen) en eigen vervoer.
• Ervaring in de asbestbranche en relevante diploma’s zijn een pré, maar zeker niet noodzakelijk, wij
leiden je intern en extern graag op.
• Technische kennis om kleine reparaties uit te kunnen voeren zoals lampen of stroomkabels en
onderhouden en keuren van elektrische gereedschappen en klimmaterialen.
• Licht administratieve onderlegging, m.n. outlook en word, om zelfstandig bestellingen te kunnen
plaatsen en eventueel contact te hebben met leveranciers daarover.
• Communicatieve vaardigheid.
• Uitvoering van alle voorkomende magazijnwerkzaamheden.
• Bereidheid om bij calamiteiten ondersteuning te bieden daar waar nodig is.
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Het kunnen dragen van een volgelaatsmasker, om apparatuur welke wordt gebruikt voor
asbestsanering te kunnen schoonmaken en controleren in beschermende kleding.
Je zet materialen klaar voor projecten en zorgt na afloop dat deze ook weer in goede staat terug het
magazijn in gaan. Je voelt een grote mate van verantwoordelijkheid voor ‘jouw’ magazijn, en ziet erop toe
dat deze netjes en overzichtelijk blijft.
Wij bieden:
• Een uitdagende en zeer afwisselende functie in een klein, gezellig team.
• Nodige opleidingen en diploma’s.
• Een goed salaris volgens Orsima-cao.
• Vast dienstverband voor minimaal 20 uur per week tot 40 uur per week.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie met CV naar onderstaand adres of mailadres.
Voor verdere informatie betreffende de functie kun je contact opnemen met Sabine Beute via
telefoonnummer 0413-353402.
Adres: De Amert 100A, 5462 GH Veghel
Postadres: Postbus 139, 5460 AC Veghel
E-mail: info@asbestpartners.nl

www.asbestpartners.eu

