
Allround medewerker 
 
Wil jij aan de slag als allround medewerker op de werkplaats? Kom jij het beste tot je recht binnen 
een familiebedrijf? Door de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een allround medewerker met 
technisch inzicht. Eén heel groot voordeel, bij ons werk je in dagdienst van 8:00 uur tot 17:00 uur.  
En je vindt het prima om af en toe op zaterdag te werken van 8:00 uur tot 13:00 uur.  
 
Als allround medewerker zorg jij ervoor dat alle werkzaamheden op de afdeling vlekkeloos verlopen 
en steek jij samen met jouw team de handen uit de mouwen. 
 Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit: 

- Het maken, verzamelen en verzendklaar maken van goederen. 
- Het controleren van de goederen op juistheid, compleetheid en beschadiging. 
- Het laden en lossen van vrachtwagens en bussen. 
- Voorraadbeheer. 

 
Wie ben je? 

- Je hebt ervaring in het magazijn of een productie omgeving. 
- Je hebt technisch inzicht. 
- Je beschikt over een gezonde dosis energie en steekt graag je handen uit de mouwen. 
- Je vindt het leuk om in teamverband te werken. 
- Je bent woonachtig in de omgeving van Helmond. 

 
Wat bieden wij jou? 

- Een gezellig, informeel en hecht team. 
- Een passend salaris, afhankelijk van jouw werkervaring. 
- Woensdag frietdag. Op kosten van de baas wordt er voor iedereen friet en snacks gehaald. 
- Leuke uitjes, uiteten en een werkborrel. 
- Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. 

 
Wie zijn wij? 
RnW Veranda’s is een verandaspecialist en beschikt over eigen ontworpen producten. Wij hebben al 
jarenlange ervaring in de markt en bieden a-kwaliteit producten, snelle levering en beste prijs 
garantie.  
 
Onze kracht is dat wij op maat gemaakte veranda’s leveren met een korte levertijd. Ons uitgebreide 
assortiment bestaat uit aluminium veranda’s, houten overkappingen en schuifwanden.  
Daarnaast leveren wij ook lichtstraten. 
 
Ben jij geïnteresseerd in deze vacature? Wil jij nog wat meer informatie hebben? Neem dan gerust 
contact op met Kelly Nassoh- van Rijt via 0492 574 533 of mail je cv met motivatie naar 
kelly@rnwverandas.nl  
 


