
is op zoek naar een

Magazijnmedewerker M/V (fulltime)
Kom jij ook werken bij VKS? Werken bij VKS betekent deel uitmaken 
van een eigenzinnig en energiek bedrijf vol enthousiaste specialisten.

Wij houden ons dagelijks bezig met het reinigen en saneren van ge-
bouwen, complexen en infrastructuren. Of het nu gaat om asbestsane-
ring, Chroom-6 sanering, gevaarlijke stoff en sanering of specialistische 
reiniging. VKS staat voor Vakkennis, Kwaliteit en Service.

Binnen ons team is er ruimte voor een gedreven magazijnmedewerker 
(fulltime) die geen uitdaging uit de weg gaat en alles tot in de puntjes 
coördineert. Jij bent verantwoordelijk voor de totale goederenstroom 
en voorraadbeheer en keurings- en reparatieactiviteiten van al het ge-
reedschap, coördineert de in- en uitgifte van het transport van materi-
eel vanuit het magazijn naar de projecten, zorgt voor administratieve 
vastlegging van in- en uitgifte van materieel. Slechts een kleine greep 
uit jouw afwisselende werkzaamheden.

Wat bieden wij:
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via cursussen en trainingen
• Een fi jne werksfeer dankzij leuke collega’s, veel extra’s
• Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring 
  en competenties
• Een telefoon en pensioenregeling
• Een contract op fulltime basis met uitzicht op vast dienstverband
• Een eigen werkplek en gratis parkeren voor de deur

Wie ben jij?
Jij hebt
• MBO werk- en denkniveau, pré is ervaring in asbestmarkt
• Ervaring (minimaal drie jaar) 
   als magazijnmedewerker/onderhouds/keuringsmonteur
• Ervaring met voorraad- en materieelregistratiesystemen
• Ervaring met heftruck of diploma heftruck
• Kennis van VGWM-aspecten
• VCA en BHV
• Diploma NEN 3140
• Een rijbewijs BE
• Een open en fl exibele houding
• Een gezonde dosis humor

Jij bent
• Een teamplayer en communicatief vaardig
• Technisch onderlegd, handig met de computer
• Een Krachtige persoonlijkheid en werkt zelfstandig
• Accuraat en stressbestendig
• Assertief en proactief

Solliciteren of meer weten? 
Lida Verdonck / lverdonck@vks.nl / T 075 – 621 30 41


