
Fundex Materieel Dienst BV
Vanwege onze sterke groei zoeken wij een:

TERREINMEDEWERKER M/V
Voor het organiseren van ons terrein in Oostburg en diverse andere werkzaamheden.

Je gaat bij ons in Oostburg aan de slag als zelfstandig werkende terreinmedewerker. Je zorgt ervoor 
dat het terrein netjes en ordelijk georganiseerd blijft. Daarnaast los en laad je vrachtwagens, assisteer je 
indien nodig onze monteurs of voer je zelf kleine reparaties uit. Verder zet je materiaal klaar voor onze 
projecten op locatie. Want we zijn “verdraaid goed in funderen!” als jij met ons meedraait. 

Jouw sterke punten:
- Je werkt na een inwerkperiode zelfstandig; 
- Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en indeling van het terrein;
- Je helpt bij het laden en lossen van de vrachtwagens;
- Als we een project hebben, dan zorg jij ervoor dat alles hiervoor klaar staat;
- Als het nodig is assisteer je onze monteurs of lassers;
- Kleine reparatiewerkzaamheden voer je zelf uit;
- Flexibele instelling als het om taken en werktijden gaat;
- Je hebt een heftruck certificaat of je bent bereid om deze via Fundex te behalen. 

Fundex arbeidsvoorwaarden:
- Een salarisindicatie van € 2600,- tot € 3200,- op basis van jouw kennis en ervaring, gebaseerd op fulltime;
- Deelname aan het Tijdspaarfonds: 25 vakantiedagen en 20 ATV dagen per jaar
- Uitbetaling van 8% vakantiegeld via het Tijdspaarfonds
- Opbouw van een prima pensioen, via bpfBOUW;
- Een uitdagende baan in een prettige werksfeer;
- Fulltime functie, met uitzicht op vast dienstverband;
- Mogelijkheid om deel te nemen aan kennissessies, trainingen en    
  opleidingen die relevant zijn voor jouw functie;
- Collectieve zorgverzekering. 

Wil jij met ons meedraaien? Reageer nu en neem contact op met:
Dhr.  Martijn Pfaff / mpfaff@fundex.nl
Tel: + 31 117-457510

Fundex Materieel Dienst BV  
Brugsevaart 6 - 4501 NE Oostburg

 Ben jij onze nieuwe:

TERREINMEDEWERKER M/V
Verantwoordelijk voor terreinonderhoud bij Fundex

www.fundex.nl/vacatures
“Verdraaid goed in funderen!”


