Chauffeur – Medewerker magazijn (32-40 uur per week)
Bij Roofer staat alles in het teken van onze klanten en zijn of haar wensen. Ons doel is om die zo goed
mogelijk in te vullen. Wij zijn een klein bedrijf met een hecht team die elke dag weer voor kwaliteit
en service gaan. Al meer dan 10 jaar ontwerpen we in nauwe samenwerking met onze klanten geheel
nieuwe meubelen die vervolgens in een unieke oplage kunnen worden geproduceerd.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een Chauffeur – Medewerker magazijn .
Vanuit ons pand in Diemen lever je de meubelen van Roofer af bij onze klanten, in sommige gevallen
monteer je de meubelen ook. Jij bent het gezicht van onze organisatie en bezorgt onze producten op
een enthousiaste en vriendelijke manier. Je werkt netjes, nauwkeurig en je hebt servicegerichtheid
hoog in het vaandel staan. Als je niet op de weg zit, help je mee in het magazijn.

Wat ga je doen?
• Orders klaar zetten en inladen in de bedrijfswagen;
• Orders uitleveren door het hele land met de bedrijfswagen;
• Het monteren ter plaatse van onze (maatwerk) meubelen;
• Bij problemen op locatie zorg je voor de juiste oplossing;
• Schoonhouden van het magazijn en de werkplaats.

Waar ga je werken?
Roofer heeft een brede collectie Tough Furniture: meubelen die tegen een stootje kunnen en
geschikt zijn voor intensief gebruik. Onze meubelen worden gemaakt van duurzame materialen zoals
Staal, Oersterke Coatings, Bisonyl en Recycled Kunststof. Roofer ontwerpt ook meubelen op maat.
Dus met specifieke wensen op het gebied van afmetingen, materialen en prints kunnen klanten ook
bij ons terecht. Omdat alle meubelen stevig zijn en makkelijk schoon te houden worden ze vaak
toegepast in openbare gebouwen als onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en centrale ruimtes.
Roofer werkt zeer klantgericht en denkt graag mee over projecten op maat. Of er nu specifieke
wensen bestaan op het gebied van kleur, materiaal, grootte of zelfs vorm, in principe is alles
mogelijk.

Wat vragen we?
• In bezit van rijbewijs B;
• Je bent klantvriendelijk, werkt netjes en nauwkeurig;
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
• Technisch inzicht en ervaring in montage is een pré;
• Beheersing van de Nederlandse taal;
• Je beschikt over een fysiek goede conditie;
• Woonachtig in Diemen of omgeving;

Wat bieden wij?
• Een uitdagende baan met veel variatie in de werkzaamheden, waardoor elke dag er weer anders uitziet;
• Een organisatie met korte lijnen en ruimte voor eigen initiatieven;
• Professionele en tegelijkertijd informele werksfeer in een klein gedreven team;
• Een leerzame werkomgeving waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
• Een marktconform salaris;
• Een pensioenregeling;
• Werktijden in overleg.

Beschikbaarheid
Minimaal 32-40 uur per week.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden? Stuur ons dan snel je C.V. met een korte motivatie naar:
Mariska Frenay | Officemanager | mariska@roofer.tv
Indien je vragen hebt over de functie kan je contact opnemen met:
Roel Blokker |Directeur-eigenaar | 0031(0)6-53869004 | roel@roofer.tv

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

