Hulpmagazijnier

De HCI-groep is een industrieel dienstverleningsbedrijf gespecialiseerd in services rond industriële
reiniging, hydrodemolition, rioolreiniging, veegwerken en afvaltransporten.
Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn in onze werkfilosofie prioritair.
De groep bestaat uit HCI nv te Antwerpen, HCO nv te Antwerpen, HCI Industrial Services BV te
Terneuzen & Jacobs nv te Olen. Jacobs nv te Olen is een klasse 1 bedrijf waarvoor wij een
gemotiveerde hulpmagazijnier zoeken.

Taken en verantwoordelijkheden :
Hulpmagazijnier bij Jacobs NV is een job met heel wat variatie. Je hebt een aantal basistaken die
dagelijks/wekelijks terugkeren, daar bovenop krijg je diverse taken toegewezen in functie van de
planning en de werkzaamheden + allerhande klusjes. Je bent eigenlijk het aanspreekpunt voor diverse
zaken die moeten uitgevoerd worden op de site van Jacobs.
Het bezitten van een rijbewijs B is een minimumvereiste om te solliciteren voor deze functie (een C
rijbewijs is een plus). Regelmatig moeten er onderdelen gehaald worden of hulpmaterialen naar een
werf gebracht worden. Technische achtergrond is zeker een plus. Dit zal het gemakkelijker maken om
inzicht te krijgen in de diverse materialen en vaktermen waarmee gewerkt wordt.
Als hulpmagazijnier start je dag standaard om 08u00 en eindigt deze in functie van het werkvolume
tussen 17u30 en 19u (uitzonderlijk latere uren). Wanneer de chef van het magazijn niet aanwezig kan
zijn wegens verlof of ziekte, moet je als hulpmagazijnier invallen. Dan moet je aanwezig zijn in het
magazijn vanaf 05u30 tot het einde van de dag zoals altijd. Flexibiliteit is dus heel belangrijk.

Gezocht profiel
Wij zijn op zoek naar iemand die enorm gemotiveerd is en die interesse heeft in technische zaken op
diverse vlakken. Vlot met een PC kunnen werken en nauwkeurig te werk gaan zijn een plus. In ons
bedrijf hechten wij veel belang aan enthousiasme, gedrevenheid, flexibiliteit en veiligheidsbewust
werken. Naar communicatie toe met de collega's is het belangrijk dat je goed Nederlands spreekt,
leest en schrijft.

Persoonsgebonden competenties:
- Resultaatgericht werken
- Bereid zijn tot leren
- Zelfstandig werken
- Veilig werken
- Klantgericht zijn
- Sociaal vaardig zijn
- Nauwkeurig werken
- Flexibel zijn
- Werkinstructies volgen

Aanbod en voordelen
Wij bieden een veelzijdige job aan met verantwoordelijkheid en een competitief loon + extra legale
voordelen. Je komt terecht in een team van momenteel 3 mensen.

Interesse in deze boeiende job?
Neem contact op met:
JACOBS nv - Industrielaan 27 te 2250 Olen
Geoffrey Peeters
geoffrey@jacobscleaning.be - 014 / 21.68.43

