Gedreven en resultaatgerichte jobstudent
(chauffeur) in ons magazijn (M/V/X) Hoofdkantoor Melle
Idee Kids VZW is een landelijk erkende vzw in Melle die, verspreid over 29 locaties in Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, jaarlijks voor zo’n 26.000 kinderen, een onvergetelijk vakantiekamp
organiseert. Wat we doen draait rond de kinderen en hun ouders waarbij de waarden creativiteit, passie
en kwaliteit centraal staan. Ons vast team, dat bestaat uit verschillende afdelingen, leeft elke dag toe
naar de volgende vakantie vol kampplezier. Ook het logistiek team speelt binnen dit verhaal een
prominente rol…

Jouw taakomschrijving
Vol enthousiasme ondersteun je ons magazijnteam. Hierbij zal de focus liggen op het klein
materiaal controleren, opruim en schoonmaak, aanvullen en klaarzetten van het materiaal voor
onze kampen en binnenkomend materiaal verwerken (dit van dinsdag tot donderdag).
Je zal het vervoer van en naar de kamplocaties uitvoeren (telkens op maandag en vrijdag) met
een lichte vrachtwagen (rijbewijs B) met laadklep.
Daarnaast sta je in voor de verwerking van de te wassen t-shirts, dweilen en doeken. Deze zal je
samen met jouw collega’s wassen en opplooien.

Jouw profiel en vaardigheden
Je bent sociaal aangelegd en een echte teamspeler.
Je hebt minstens 1 jaar jouw rijbewijs.
Je gaat nauwkeurig te werk en hebt oog voor detail. Deze eigenschappen stellen jou in staat om
een checklist op te volgen en garant te staan dat al het materiaal in de themaboxen aanwezig is.
Je bent je bewust van de verantwoordelijkheid die je draagt en je kan omgaan met deadlines. Je
bent stressbestendig en flexibel ingesteld waardoor je goed kan inspelen op wijzigende
omstandigheden.
Je ziet werk en neemt zelf initiatief.
Je kan goed overweg met repetitief werk.
Je draagt orde en netheid hoog in het vaandel.
Je kan met een transpallet werken.
Je bent student

Wij bieden
Een vakantiejob in augustus (niet in het weekend) aan een uurloon van € 11,3771 met
woonwerk-vergoeding.
Voltijdse 38 uren week
Een creatieve sociale sfeer met veel openheid, vrijheid en ruimte voor initiatief.

Interesse?
Solliciteer via www.ideekidsatwork.be (bij andere vacatures)
Ga naar de vacature ‘Jobstudent (chauffeur) in ons magazijn (M/V/X)’
Klik op de knop ‘solliciteer’
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar Femke van extrakrachten@ideekids.be of bel naar het
nummer 0497 41 82 31.
Idee Kids selecteert op basis van competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht,
etnische afkomst, geloof, beperking of nationaliteit.

