Sumarbox B.V. is onderdeel van De Jong Packaging Group en gevestigd in Venlo. Ons bedrijf houdt zich bezig
met het opzetten van golf- en massiefkartonnen verpakkingen en fungeert als groothandel en transporteur. De
sfeer in ons bedrijf is informeel, open, respectvol en naar de markt toe vooral ondernemend. Wij zijn groot,
krachtig en toch niet bureaucratisch of log. Er is dus alle ruimte voor eigen initiatief, eigen ideeën en eigen
inbreng van onze mensen.
Heb jij enkele jaren werkervaring als Heftruckchauffeur en werk jij graag in een dynamisch bedrijf waar iedere
dag anders is? Dan is deze functie, wat voor jou!

Heftruckchauffeur
(fulltime)
Wat ga je doen?
In deze uitdagende functie ben je als heftruckchauffeur verantwoordelijk voor het transporteren van het
product van de opslaglocatie naar het dock, zodat orders tijdig gereed staan voor transport.
Jouw verantwoordelijkheden:







Ophalen van gereed product in opslaglocatie op basis van order verzamellijsten
Controleren van gegevens
Scannen van gereed product en transporteren naar aangegeven locatie in het dock
Schoonhouden van de heftruck
Signaleren van storingen en mankementen
Plaatsen van heftrucks bij acculaadstation

Waar kom je terecht?
Je mag werken binnen één van de meest innovatieve en groeiende organisaties binnen de golfkarton branche
in Europa. Iedere dag maken we met een groot team 2,5 miljoen verpakkingen die wij leveren in Nederland,
België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland. Je werkt in een zeer ambitieuze organisatie die hard
aan het groeien is. Verder krijg je de mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel en sterk
betrokken team.
Wat bieden wij?
Fulltime functie (40 uur).
Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband.
Een passend salaris met een pensioenregeling en een reiskostenvergoeding.
25 vakantiedagen.
Wat zoeken wij?
Minimaal afgeronde VMBO opleiding.
Minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
Je bent accuraat en stressbestendig.
In bezit van een heftruck certificaat
Interesse?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan! Om een goede aansluiting met de aanvraag te bepalen,
vragen we je om een uitgebreide motivatie plus een CV te sturen waaruit duidelijk blijkt in welk opzicht je aan
de functie-eisen en het profiel voldoet. De CV en motivatiebrief kun je sturen aan anky@sumarbox.nl

