Logistiek medewerker / Chauffeur (fulltime)
Gelecon is al 40 jaar marktleider in de regio Haaglanden en omstreken voor alles op het
gebied van professionele schoonmaak. Wij leveren hoogwaardige en kwalitatieve
hygiënische voorzieningen, reinigingsmiddelen, -materialen en -machines aan diverse
branches, zoals schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Daarnaast
beheren wij de logistiek, zijn wij inzetbaar als ondersteuning voor technische services en
hebben wij een eigen opleidingscentrum voor diverse schoonmaaktrainingen. Kortom, we
doen heel veel! Binnen ons gezellige team zijn wij nu op zoek naar een enthousiaste en
vlotte logistiek medewerker/chauffeur die van aanpakken weet.
Functieomschrijving
In deze functie ben jij een belangrijke schakel van de afdeling Logistiek. Als
magazijnkanjer weet jij (straks) o.a. elk product op je duimpje te vinden, pik je orders voor
klanten en laadt je de bestellingen in onze Gelecon vrachtwagen en bestelbus. Zelf neem
je ook weleens plaats achter het stuur van de bestelbus om de goederen (bestaande uit
dozen, losse producten en machines) af te leveren op de gewenste locatie. Want… we
leveren tot in de voorraadkast. Door jouw goede voorbereiding, je flexibele insteek en
doorzettingsvermogen loopt elke dag letterlijk en figuurlijk op rolletjes.
Functie eisen
•
•
•
•
•
•

Jij bent in het bezit van een rijbewijs. Het hebben van een heftruckcertificaat is een
pré.
Jij bent fysiek sterk en lichamelijk picobello in orde
Jij bent een enthousiaste aanpakker en kan zowel prima in teamverband als
zelfstandig te werk gaan
Jij hebt een flexibele, klantvriendelijke en servicegerichte instelling
Jij hebt een passie voor rijden
Jij bent woonachtig in de regio Haaglanden

Waarom je bij ons wilt werken:
•
•
•
•
•

Een uitdagende job bij een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf
Een goed salaris met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden
Een gezellig en hecht team met informele werksfeer
Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je vindt het leuk om mee te denken over hoe
de huidige processen naar een hoger niveau getild kunnen worden.
Een actieve personeelsvereniging, vrijdagmiddagborrels en een jaarlijkse BBQ.

Interesse?
Ben jij onze nieuwe topper en kan jij per direct fulltime bij ons aan de slag? Misschien
word jij wel onze nieuwe collega! Stuur zowel jouw motivatiebrief als CV naar
personeel@gelecon.nl en wie weet tot snel!
Bedrijfscultuur
Waar we begonnen met een handjevol medewerkers, is Gelecon inmiddels uitgegroeid
tot een 20-koppig team. Het is hard werken in onze dynamische organisatie, maar we
werken wel met plezier én met passie in een gezellige, informele sfeer. Eén voor één
hebben we onze sterke punten die we inzetten voor het bedrijf om zowel onze
persoonlijke als organisatiedoelen na te streven. Individueel zijn we toppers en samen
krijgen we het voor elkaar!

