Wij zoeken een energieke en handige man/vrouw (fulltime)
Inhoud van de functie in het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als handige man/vrouw ga je bij ons aan de slag om allerlei hand- en spandiensten binnen
ons bedrijf uit te voeren.
Je leidinggevende is de afdelingsleider van de productieafdeling.
De meeste klussen die je gaat doen voer je uit in onze werkplaats en in het magazijn
Je werkzaamheden zijn erg divers en dragen eraan bij dat iedereen binnen ons bedrijf in een
opgeruimde, goed onderhouden en frisse omgeving zijn werk kan doen.
Daarnaast zijn er ook klusjes waarvoor je in onze bus stapt. Je haalt bijvoorbeeld iets op bij de
bouwmarkt of brengt iets met spoed naar één van onze klanten.
Als er een lamp vervangen moet worden dan doe je dat gewoon eventjes
Moet er een stopcontact verplaatst worden dan regel je dat ook
Daarnaast kun je denken aan de volgende werkzaamheden:
o Kantoormeubelen verplaatsen naar de nieuwbouw
o In elkaar zetten van kantoormeubelen
o Omleggen van de zomer- en winterbanden van de auto’s van ons wagenpark
o Opruimen van het archief
o Belijning aanbrengen vloer werkplaats
o Het schrobben van de vloer in de werkplaats met een schrobmachine

Wat verwachten we van jou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent handig en je werkt secuur
Een elektrotechnische achtergrond is een pré
Je bent een aanpakker
Je denkt oplossingsgericht
Je kunt zelfstandig werken
Je hebt aandacht voor veilig werken, orde en netheid op de werkvloer
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Je bent woonachtig in de buurt van Apeldoorn

Geyer Nederland B.V. biedt jou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een fijne werkomgeving waarin je samenwerkt met gedreven en gezellige collega’s.
Een goed salaris conform de CAO Metaal & Techniek
Een goede pensioenregeling
Opleidingsmogelijkheden
25 vakantiedagen
13 ATV-dagen volgens de bedrijfsovereenkomst.
8% vakantiegeld en een winstuitkering (indien het bedrijfsresultaat het toelaat)
Vrijdagmiddagborrels, bedrijfsuitjes en de jaarlijkse Geyer-BBQ

Laat het ons weten!
Ben je ervan overtuigd dat jij dé uitgelezen persoon bent om invulling te geven aan deze functie? En
ben je klaar voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt? Laat het ons weten en

solliciteer nu door je motivatiebrief en CV te sturen naar sollicitatie@geyer.nl ter attentie van dhr.
Marcel Hop

