VA C AT U R E :

LEERLING MACHINETRANSPORTEUR (FULLTIME)
Wie zijn wij?
DIOR Heavylift B.V. is een veelzijdige onderneming met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van industriële
verhuizingen, het verplaatsen van machines en het verticaal en horizontaal verplaatsen van grote en/of zware lasten.
Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit heel Europa en uit verschillende branches, zoals bijvoorbeeld de
levensmiddelenindustrie en de metaalbewerkende industrie.
Wij verzorgen o.a. transport en plaatsing van enkele machines tot complete productielijnen.

Door groei van ons bedrijf zoeken wij een:
Leerling Machinetransporteur (fulltime)

Wat ga je doen?
Als Leerling Machinetransporteur demonteer, transporteer, plaats en monteer je machines alleen of samen met
collega’s. Je kunt hierbij denken aan (druk)persen, medische apparatuur of bijvoorbeeld productie apparatuur. Je
werkt o.a. met heftrucks, (klim)vijzels en hydraulische hefportalen.
De werkzaamheden vinden veelal plaats binnen Nederland maar ook elders binnen Europa en soms zelfs daarbuiten!

Wie zoeken wij?
Een oplossingsgerichte, enthousiaste en dienstverlenende collega op LBO/MBO-niveau met een technische
achtergrond of in ieder geval technische affiniteit. Je kunt met een heftruck overweg en bij voorkeur heb je een
heftruck-certicifaat. Daarnaast is het van groot belang dat je een flexibele instelling hebt met betrekking tot
werktijden en werkzaamheden. Verder heb je rijbewijs B (indien je CE hebt is dit een grote pré) èn je hebt een VCA
diploma (òf bent bereid om deze op korte termijn te halen).
Je bent bereid om zowel in binnen- als buitenland te werken, beheerst de Nederlandse taal uitstekend en kunt je in
het Engels ook redden.
Passen tot slot de woorden “klantvriendelijk” en “zelfstandige werkhouding” bij jou? Dan is dit de functie die jij zoekt!

Wij bieden:
•
•

Een afwisselende en uitdagende functie binnen een dynamisch bedrijf waar je veelt kunt leren.
Een salaris overeenkomstig functie, leeftijd en ervaring. Verder is van toepassing de CAO voor
Beroepsgoederenvervoer over de Weg.
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