VACATURE: Meewerkend CE/BE chauffeur (Full Time)

Even voorstellen
Sinds 1986 zijn wij actief als fabrikant en verhuurbedrijf van standaard en op maat gemaakte
standbouw. Door de jaren heen zijn wij echter uitgegroeid tot een bedrijf die zich naast
stands ook is gaan richten op afdek- en sportvloeren. Voor veel evenementen zijn er naast
wanden ook vloeren nodig. Hierdoor kunnen wij onze verschillende diensten combineren om
klanten een totaalpakket aan te bieden. Dit maakt Van der Putten Standbouw met zijn
centrale ligging de ideale leverancier voor events.
Wat ga je doen?
Je bent betrokken bij de volledige op- en afbouw van evenementen. Op de werkplek
verzamel/maak je de materialen die nodig zijn voor de evenementen van die periode.
Vervolgens zorg je dat de materialen in goede staat aankomen op locatie. Daarna zorg je
ervoor dat de montage en demontage van de (inter)nationale evenementen efficiënt
verlopen en stuur je collega’s indien dit nodig is aan. Na het afronden van evenementen
bedenk je samen met collega’s manieren om processen beter te laten verlopen. Door de
korte lijnen binnen ons bedrijf krijgen onze medewerkers veel invloed op het verbeteren van
bedrijfsprocessen.
Wat vragen wij?
Als meewerkernd chauffeur weet je wat aanpakken is. Naast het vervoeren van ons
materiaal, willen wij dat je je verantwoordelijkheid neemt voor de op- en afbouw van onze
evenementen. door de onregelmatige tijden in onze branche moet je minimaal 1 dag per
weekend beschikbaar zijn. Verder vind je het leuk om met je collega’s op pad te gaan, ook
bij evenementen in het buitenland.
Een Heftruck rijbewijs is geen pré, wel handig.
Wat bieden wij jou?


Marktconform salaris



Ruimte voor zelfstandig werken



Begeleiding van ervaren collega’s



Een werkplek midden in het groene hart, ook binnendoor goed bereikbaar



Toegang tot grote (inter)nationale evenementen



Wekelijkse BBQ’s



Vrijmibo's (deze zijn erg gezellig, geloof me!)

Meer weten?
Voor meer informatie over de functie en ons bedrijf kun je contact opnemen met Thijs van
der Putten, Sales Manager, via 0348-688003
Al overtuigd?
Ben jij de commerciële topper die ons team komt versterken? Stuur dan je motivatie en CV
per mail naar Erna Stevens, HR support, erna@vdp-standbouw.nl

