Gezocht: handige, energieke aanpakker!

Noddevelt is een snel groeiend bedrijf met grote ambities. Wij zijn hét adres voor rubber
oplossingen op maat: we plaatsen rubber vloeren en wanden bij uiteenlopende klanten in heel
Nederland en zelfs daar buiten. Wegens onze groei willen wij ons team graag verder versterken en
zoeken wij een:

All-round bouw- en constructiemedewerker

Als allround medewerker heb je afwisselende werkzaamheden en kom je op veel verschillende
locaties. Voorwaarden zijn dat je handig bent, van aanpakken weet, en over voldoende energie
beschikt.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Producten (rubber, metaal, hout) op maat maken en monteren.
• Rubber matten en rubber gietvloeren plaatsen bij klanten op locatie.
• Reparatie van (paarden)trailers en aanhangers in onze werkplaats: metaalbewerking, lassen, en
plaatsen van bodems, vloeren en wanden van hout, aluminium en rubber.
• Magazijn/ voorraadbeheer: goederen ontvangen, voorraad sorteren.
• Overige werkzaamheden.
Wat verwachten wij van jou:
• Je hebt interesse in werken met metalen, rubber en hout.
• Je bent flexibel inzetbaar (geen 9 tot 5 mentaliteit), eventueel af en toe beschikbaar op
zaterdagochtend.
• Je kunt goed zelfstandig werken en je pakt alles aan.
• Je bent betrokken bij ons bedrijf / Je hebt hart voor de zaak.
Persoonlijke eigenschappen waar jij je in herkent:
Leergierig | Nauwkeurig | Handig | Verantwoordelijk | Klantvriendelijk
Diploma’s
• Technische opleiding of ervaring.
• In bezit van B/BE rijbewijs. Een E rijbewijs is een pré.
• Een heftruck certificaat en een las diploma zijn een pré.
Wat bieden wij:
• Fulltime baan (40 uur/ week) met bijpassend salaris
• Werken in een gezellig jong team
• Prettige werkomgeving
• Afwisselende werkzaamheden
• Mogelijkheden om te groeien in je functie
Zoek je meer informatie over ons bedrijf en de werkzaamheden?
Kijk op onze website: www.noddevelt.nl/rubber-matten Onder het menu ‘Referenties’ vind je
diverse filmpjes van projecten die wij bij klanten hebben uitgevoerd.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Stuur dan je cv en een motivatiebrief naar info@noddevelt.nl
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