
             
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die op zoek zijn naar een 
afwisselende baan waarbij motivatie belangrijker is dan ervaring ! 

Schoolverlaters opgelet, wij kunnen jullie handen ook heel goed gebruiken !! 

Productie medewerker  afdeling confectie ( 40 uur ) 
Wat ga je bij ons doen? 
- Het zelf maken van hijsbanden en sjorbanden 
- Orders gereed zetten voor verzending naar de klanten 
- Planning en organisatie van de orders  

Allround ( technisch handige ) medewerker ( 40uur ) 
Wat ga je bij ons doen? 
- Het ondersteunen van onze keur- en inspectie afdeling 
- Werkvoorbereiding en ondersteuning van de confectie afdeling 
- Laden / lossen van orders en leveringen, voorraadorders een plek geven ( logistiek ) 
- Bezorgen en afhalen van orders bij leveranciers of klanten ( in het bezit van rijbewijs B ) 

Wie ben je? 

- Je bent flexibel, collegiaal en communicatief vaardig 
- Je hebt een gezonde werklust! Zin om te werken en je kennis te vergroten van de producten die 

we maken/leveren! 
- Je werkt graag in teamverband om met elkaar doelen te halen, maar je vind het ook prettig om 

alleen te werken ( muziek aan en gaan ! ) 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
- Accuraat werken en enig metrisch inzicht 

Wat mag je van ons verwachten? 

- Betrokken, informele en uitdagende werkomgeving 
- Groeiend bedrijf met volop ontwikkelingsmogelijkheden 
- Zelfstandige en verantwoordelijke functie 
- Maximale inzet voor het creëren van de juiste en prettige werkplek 

Wij zijn een kleine organisatie met korte communicatielijnen met zowel de collega’s als de klanten 
en leveranciers. Wij onderscheiden ons in veiligheid, materialen t.b.v. grote te hijsen lasten, 
uitvoeren en bedenken van speciale wensen voor de klanten. Ons werkgebied is wisselend van 
transport, industrie, bouw en offshore en het werk kan van dag tot dag variërend zijn !  

Ben je enthousiast geraakt en heb je het gevoel dat dit stukje over jou gaat? We zijn ontzettend 
benieuwd naar wie je bent en waarom je zo graag ons team wilt komen versterken.  

Graag zien we je C.V. met recente pasfoto zo spoedig mogelijk tegemoet, deze kunt u richten aan : 
marian@hijsmaterialen.nl t.a.v. M. Looren de Jong. 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die op zoek zijn 
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PRODUCTIE MEDEWERKER AFDELING CONFECTIE (40 UUR)
Wat ga je bij ons doen?
	  Het zelf maken van hijsbanden en sjorbanden
	  Orders gereed zetten voor verzending naar de klanten
	  Planning en organisatie van de orders

ALLROUND (TECHNISCH HANDIGE) MEDEWERKER (40 UUR)
Wat ga je bij ons doen?
	  Het ondersteunen van onze keur- en inspectie afdeling
	  Werkvoorbereiding en ondersteuning van de confectie afdeling
	  Laden / lossen van orders en leveringen, voorraadorders een plek geven (logistiek)
	  Bezorgen en afhalen van orders bij leveranciers of klanten (in het bezit van rijbewijs B)

Wie ben je?
	  Je bent flexibel, collegiaal en communicatief vaardig
	  Je hebt een gezonde werklust! Zin om te werken en je kennis te vergroten van de 
  producten die we maken/leveren!
	  Je werkt graag in teamverband om met elkaar doelen te halen, maar je vind het 
  ook prettig om alleen te werken (muziek aan en gaan!)
	  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
	  Accuraat werken en enig metrisch inzicht

Wat mag je van ons verwachten?
	  Betrokken, informele en uitdagende werkomgeving
	  Groeiend bedrijf met volop ontwikkelingsmogelijkheden
	  Zelfstandige en verantwoordelijke functie
	  Maximale inzet voor het creëren van de juiste en prettige werkplek 

Wij zijn een kleine organisatie met korte communicatielijnen met zowel de collega’s als de klanten en 
leveranciers. Wij onderscheiden ons in veiligheid, materialen t.b.v. grote te hijsen lasten, uitvoeren en 
bedenken van speciale wensen voor de klanten. Ons werkgebied is wisselend van transport, industrie, 
bouw en offshore en het werk kan van dag tot dag variërend zijn!

Ben je enthousiast geraakt en heb je het gevoel dat dit stukje over jou gaat? We zijn ontzettend 
benieuwd naar wie je bent en waarom je zo graag ons team wilt komen versterken.

Graag zien we je C.V. met recente pasfoto zo spoedig mogelijk tegemoet, deze kunt u richten aan: 
marian@hijsmaterialen.nl t.a.v. M. Looren de Jong.

BVG Hijsmaterialen BV
Al sinds 17 jaar vanuit Dordrecht uw vertrouwde adres 
voor productie, verkoop, keuring en inspectie van 
hef-, hijs- en veiligheidsmiddelen.

SCHOOLVERLATERS OPGELET, 
WIJ KUNNEN JULLIE HANDEN OOK HEEL GOED GEBRUIKEN !!


