ZOEKT EEN
WERKPLAATSMEDEWERKER
Bij Hoogwerkt kom je terecht in een jonge, dynamische organisatie. Je werkt
samen met het verhuurteam en samen zorgen jullie voor de dagelijkse
verhuurflow in Zoeterwoude. Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten
en chauffeurs die machines komen ophalen en brengen. En je zorgt voor orde
en overzicht in de loods en op het buitenterrein. Zit jij niet graag stil? Dan zijn
wij opzoek naar jou!

WAT GA JE DOEN?
■ Je zorgt voor de inname en uitgifte van
machines.
■ Je bent het aanspreekpunt voor de klant en
de chauffeur en checkt of alles naar wens is
verlopen.
■ Je geeft uitleg over de machines aan de klant.
■ Retour gekomen machines check je op
schade en juiste werking.
■ Je bepaalt of machines inzetbaar zijn en geeft
dit door aan de planning.
■ Je maakt de machines gereed voor de verhuur
en zet ze klaar.
■ Je zorgt voor de juiste informatie naar de
monteurs.
■ Je houdt de loods en het buitenterrein op

HOOGWERKT ZOEKT EEN
WERKPLAATSMEDEWERKER:
■ met een technisch MBO werk- en denkniveau.
■ die gemotiveerd is en houdt van aanpakken.
■ die zelfstandig aan de slag gaat.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
■ Brutosalaris vanaf 2000 euro maand
afhankelijk van kennis en ervaring.
■ 8% vakantiegeld.
■ Prestatiebonus.
■ Reiskostenvergoeding
■ 40 uur per week.
■ Hoogwerkt is een snel groeiend bedrijf
waardoor er voldoende doorgroei
mogelijkheden zijn.

orde.

OVER HOOGWERKT:
Hoogwerkt is dé duurzaamste verhuurder van hoogwerkers in Nederland. Wij verhuren de
meest moderne en efficiënte machines. Onze Hoogwerkers zijn voorzien van krachtige
Lithium-ion accu’s. Dat betekent 0% emissie, geen stank en geen geluidsoverlast. Onze
organisatie is jong met veel ervaring, innovatief en onderscheidend in de verhuurmarkt. Wij
willen dat onze klanten sneller, slimmer en duurzamer kunnen werken.
www.hoogwerkt.nl

Enthousiast geworden?
Solliciteer direct met je motivatie en CV naar Joey.maal@hoogwerkt.nl
Voor meer informatie neem contact op met Joey Maal 06- 42485290

