De Noordboomers bouwen voor u en voor éénieders toekomst energiezuinige woningen
met hernieuwbare grondstoffen uit duurzame ontginning.

De Noordboom is een aannemingsbedrijf actief in nieuwbouw- en renovatieprojecten
op basis van houtstructuren, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Met een team
gedreven en geëngageerde medewerkers werken we aan een duurzame onderneming.
Energiezuinige woningen en passiefhuizen behoren tot onze kernactiviteiten. Bovendien
steunen we een verantwoord bosbeheer door FSC-gelabeld (timmer)hout te gebruiken.
Door toenemende vraag zijn we op zoek naar een:

Magazijnier (m/v)
Functie: Als magazijnier sta je in voor:
- Ontvangen, controleren en stockeren van geleverde goederen.
- Laden en lossen van de vrachtwagens.
- Uithalen en klaarleggen van materialen voor de werfploegen.
- Efficiënt organiseren, ordelijk houden en onderhouden van het magazijn.
- Beheer en onderhoud van werkmateriaal.
- Meewerken met de atelierploeg.
Profiel: We zoeken een magazijnier met ervaring:
-

Je hebt ervaring in de hout- en bouwsector of sterke interesse in hout en
aanverwante materialen.
Je hebt interesse in werken met het machinepark op atelier en streeft naar
nauwkeurige uitvoering in je werk.
Je bent leergierig, neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent nauwkeurig, praktisch en kan goed organiseren.
Je bent ordelijk, stipt en hebt oog voor netheid.
Je hebt aandacht voor veiligheid.
Je beschikt over een grondige kennis van het Nederlands, kennis Frans is een
pluspunt.
Je beschikt over een heftruckattest of bent bereid dit te behalen.

We bieden:
-

Een boeiende en gevarieerde job in een duurzame en groeiende onderneming.
De mogelijkheid om te groeien binnen je job en binnen ons bedrijf.
Een flexibele werkomgeving met veel vrijheid tot eigen inbreng.
Werk in eigen streek.
Verloning volgens bouwbarema’s, kennis en kunde.

Interesse?
Stuur jouw cv met motivatie naar: els.debruyne@denoordboom.be of
De Noordboom, Beekstraat 36 – 9600 Ronse
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