Albert Van de Scheur: Vacature Industrieel verhuizer

Flexibel, betrokken en met passie

Welkom bij Albert van de Scheur. Sinds 1934 zijn wij de specialist in binnen en buitenland op het
gebied van machine verplaatsing, bedrijfsverhuizing en alles wat komt kijken bij industriële
verhuizingen. Ons 4e generatie familiebedrijf staat in binnen en buitenland bekend als een A merk en
daar zijn we trots op. Wij werken voor vele mooie bedrijven in de maakindustrie, zoals food, Milk,
packaging en printing machineleveranciers en vele grote productiebedrijven.
Van machine verplaatsing tot verhuizing van complete fabrieken. Juist hierom werken mensen bij ons
gemiddeld 15 jaar of meer! Ons zeer diverse en leuke werk maakt ons bedrijf zoals het is. Een unieke
kans dus.
Onze kernwaarden zijn: Flexibel, betrokken en met passie. Herken je jezelf hierin? Lees dan gerust
onderstaande vacature.
Met ons vaste team van +- 30 medewerkers bedienen wij onze klanten door heel Europa. Ons bedrijf
is zeer betrokken bij onze klanten. Wij staan altijd klaar voor de klant en onderscheiden ons door
onze klantgerichte en flexibele aanpak. Binnen ons multifunctionele team, zijn we op zoek naar een
industrieel verhuizer met enige ervaring. Wij hebben zeer breed inzetbaar materieel van telekraan,
autolaadkranen, liftsystemen en diverse compactkranen. Ben jij handig, hou je van machines en wil je
graag creatief bezig zijn met hijsoplossingen en in de food, packaging werken waarbij je in de fabriek
het verschil maakt voor de klant? Wil je jezelf verder ontwikkelen tot ervaren en breed inzetbare
industrieel verhuizer? Dan is deze vacature misschien wat voor jou.
Wat zoeken we?
Een zeer flexibele en gedreven specialist die graag in teamverband werkt op de meest uiteenlopende
projecten. Je bent iemand die passie heeft voor techniek, bewezen handig is met machines en goed
kan samenwerken. Je hebt affiniteit met verticaal transport en hebt bij voorkeur ervaring met hijsen.
Elke machine en elke locatie is anders. Wij (ver)plaatsen gehele productielijnen door heel Europa.
Het kan dus zo voorkomen dat je enkele dagen tot een ruime week van huis bent. In ruil hiervoor
kom je wel op de mooiste plekken en bieden we je goede arbeidsvoorwaarden. Binnen ons
vakgebied leer je veel van elkaar en door ervaring. Wij bieden dan ook uitgebreide
opleidingsmogelijkheden.
Wat kenmerkt ons, en dus een collega bij Albert van de Scheur:







Is proactief
Zoekt verbinding en is een echte teamplayer
Ziet het grotere geheel en zijn rol daarbinnen
Staat open voor vernieuwing en verbetering
Wil het beste uit zichzelf en zijn omgeving halen
Is flexibel en betrokken en heeft passie voor het vak




Denkt altijd mee met de klant en staat klaar voor de klant
Zoekt verbetering in processen en deelt ideeën met de betrokken collega`s

Verantwoordelijkheden binnen het functieprofiel industrieel verhuizer:







Werkt secuur en zelfstandig
Communiceert duidelijk en representatief met collega`s en klanten
Is in staat collega`s te assisteren en binnen een team bij te dragen aan het geheel
Werkt veilig en heeft aandacht voor veiligheid van zijn/haar omgeving
Ruimt netjes de werkomgeving op en zorgt voor nette opslag van materialen
Durft beslissingen te nemen en heeft zelfvertrouwen.

Tot slot zijn wij een hecht bedrijf die veel op projecten samenwerkt. Velen werken al jarenlang bij
ons. Dit ziet de klant terug in onze expertise, vakmanschap en onze betrokkenheid.
Heb je passie voor hijsen & machines, hou je van diversiteit, herken je jezelf in bovenstaand profiel
en wil je jezelf verder ontwikkelen?
Neem dan gerust contact op met ons.
Wij zoeken een MBO (denk)niveau collega met de juiste werkervaring en capaciteiten. Wij bieden
een marktconform salaris volgens de TLN CAO en diverse leuke extra`s. Daarnaast kun je veel leren,
stappen maken en opleidingen volgen.
Acquisitie door recruiters of bemiddelaars is niet gewenst.
Interesse? Stuur je cv naar p.schoenmaker@albertvdscheur.nl

