Wij zijn op zoek naar een gedreven medewerker in de functie van:

Keuringsdeskundige
voor de jaarlijkse keuring van magazijnstellingen
Fulltime (40 uur per week)
Wie zijn wij?
Cor Verkolf BV is onderdeel van de Verkolf Groep. De Verkolf Groep is al meer dan 40 jaar totaal
leverancier van magazijn- en winkelinrichting voor retailketens en industrie.
Met eigen productie is de Verkolf Groep een van de weinige producenten in de branche. Dit betekent
dat wij snel kunnen schakelen en dus flexibel zijn naar onze klanten. Mede hierdoor zijn we uniek
binnen Nederland en daar zijn wij ook trots op!
Wat houdt de functie in?
De keuringsdeskundige dient kennis te hebben van de huidige wet- en regelgeving met betrekking
tot magazijnstellingen, veiligheidswetgeving en de Arbowet.
Je bent verantwoordelijk en zorgt voor de jaarlijkse BMWT keuring van de magazijnstellingen.
Jaarlijks maak je hiervoor een planning en onderhoudt je contact met de klanten.
Je voert de controle uit, adviseert, inventariseert de risico’s en brengt een eventuele offerte en
risicoanalyse uit en volgt deze op.
Wat vragen we van jou
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een
pré)
• HBO werk- en denkniveau
• Een enthousiaste en oplossingsgerichte instelling
• Goede kennis van Microsoft Office
• Accuraat kunnen werken
• Je bent proactief, communicatief sterk en bent flexibel
• Klant- en kwaliteitsgericht (ontzorgen)
• Je bent een teamplayer met technisch inzicht
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.
• Je bent in het bezit van VCA diploma of bereid deze cursus te volgen.
Wat bieden wij?
Je krijgt een afwisselende fulltime baan binnen een groeiende en ambitieuze organisatie. Je komt
terecht bij een gezond, stabiel familiebedrijf, met een platte organisatiestructuur. Je start met een
contract voor bepaalde tijd met intentie tot een vaste aanstelling. Wij bieden jou een uitdagende
functie met veel ruimte voor eigen indeling en een gedegen inwerktraject van een
ervaringsdeskundige.
Heb je interesse? Stuur jouw motivatiebrief en C.V. naar Cor Verkolf B.V., t.a.v. Anke van Strien via
werk@corverkolf.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

