alleskunner / handyman
We willen natuurlijk niet opscheppen, maar we doen het toch! Bij ons kantoor op recreatiegebied Aquabest is het namelijk geen dag hetzelfde. Tuurlijk, dat zegt iedereen, maar bij
ons is het echt zo! Want wij zijn een bonte verzameling van bedrijven in één.
Evenementenorganisator, horecaondernemer, stranduitbater, webshophouder, museumbaas en het einde is nog niet in zicht. Superveelzijdig, maar wel binnen een overzichtelijk
team. Voor al deze bedrijven zijn we op zoek naar een spontane, enthousiaste en energieke
duizendpoot die per direct beschikbaar is. Jij wordt de baas van ons magazijn en beheerder
van de kalmte. Geen item ontsnapt aan jouw aandacht en jij tovert chaos om tot een geoliede
machine. Dat doe je allemaal met een gereedschapsriem op je heupen, want ook voor een
handig klusje draai jij je hand niet om.
Wat ga je doen?
Enkele verantwoordelijkheden:
• Het organiseren en structureren van ons bestaande magazijn;
• Het plaatsen en verplaatsen van producten en materialen in ons magazijn;
• Materiaal en producten klaarzetten voor o.a. evenementen;
• Zelfstandig uitvoeren van kleine kluswerkzaamheden zoals;
- Eenvoudig timmerwerk
- Preventieve onderhoudswerkzaamheden
- Schilderwerk
- Onderhoud aan installaties
• Inzet bij de opbouw van onze evenementen en horecaseizoenen
Wie zoeken wij?
• Een collega met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve houding
• Je bent een echte aanpakker die zelfsturend is, maar ook goed in teamverband kan werken
• Flexibele instelling is noodzakelijk, ook qua werktijden en -dagen;
• Zelfstandig kunnen werken en in staat om prioriteiten te stellen;
• Je vindt een uitdaging om de puzzel te leggen als plannen op het laatste moment wijzigen;
• Jij bent in het bezit van technisch inzicht en 2 rechterhanden;
• Bereid tot werken in de weekenden;
• In het bezit van een rijbewijs
Wat bieden wij?
• Je komt te werken in een jong, hecht en ambitieus team;
• Een functie met veel vrijheid, zolang de klus op tijd en naar tevredenheid geklaard wordt;
• Waardering voor het inbrengen van ideeën om onze workflow nog vloeiender te maken;
• Markconform salaris en doorgroeimogelijkheden;
• Plezier en gezelligheid binnen een veelzijdige werkomgeving.
Heb je vragen over deze functie of ben je zo enthousiast dat je meteen wil reageren?
Neem dan direct contact op met Ingrid Geurts op 0499-370349 of mail je sollicitatie naar
personeel@beachclubsunrise.nl.

