Boldt zorgt er voor dat iedereen door kan!
Met onze tijdelijke totaaloplossingen in elektrotechniek, verwarming, koeling en verlichting willen wij de verwachtingen
van onze klanten op ieder domein overtreffen, de beroepsﬁerheid van elk van onze medewerkers maximaliseren en de
toekomst van onze planeet helpen verzekeren.
Met een sterke aanpak, inventieve oplossingen en een fatsoenlijk voorkomen zorgen wij oplossingen op maat van de
klant. Boldt durft het aan om binnen de sector het voortouw te nemen en actief in te spelen op de uitdagingen van de
toekomst. Eigen medewerkers spelen hierbij een cruciale factor en daarom hechten wij het grootste belang aan
opleiding, coaching en uitstraling.
Vanwege onze sterke aanpak, de positieve klantenreacties dmv onze kwaliteit en ﬂexibiliteit, blijven we gestadig groeien
en zijn we op zoek naar:

MEDEWERKER MAGAZIJN

Functie
Als magazijnmedewerker sta je in voor het orderpikken en retourneren van onze materialen, gaande van
(nood)verlichting, generatoren, verwarming- & aircosystemen tot beveiliging.
Proﬁel
-

Je kan héél gestructureerd werken en houdt enorm van orde & netheid.

-

Kennis van elektriciteit is een pluspunt.

-

Je bent een echte plantrekker, klantgericht, communicatief en organisatorisch sterk.

-

Je hebt oog voor kwaliteit en geen schrik om de handen uit de mouwen te steken (hands on)

-

Je hebt geen 9-5 mentaliteit (werkuren kunnen wisselen in het seizoen).

-

Je bent in het bezit van een VCA diploma & minimum een rijbewijs B.
Rijbewijs C of CE is een pluspunt of je bent bereid om dit op termijn te behalen.

Wij bieden
-

Een boeiende vaste job met een uitgebreid takenpakket, de nodige verantwoordelijkheden
en ontplooiingskansen.

-

Voldoende interne en externe opleiding opdat je de functie goed kan invullen.

-

Een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf met veel potentieel waar respect,
open communicatie en eerlijkheid centraal staan.

-

Een competitief salarispakket in functie van uw ervaring en verantwoordelijkheden.

Ben jij de persoon die wij zoeken, stuur dan onmiddellijk je CV
naar dirk@boldt.tech met als referentie magazijn.

Boldt bvba - Stationsstraat 66 - 3550 Heusden-Zolder - T: +32 11 37 88 09

