
BouwPartner Doorisol in Rucphen is een bouwmaterialenhandel met een winkel en een
showroom ruwbouw, keukens, tegels en afbouwmaterialen. Ons familiebedrijf
is in 29 jaar tot de ideale leverancier met een zeer compleet assortiment voor

zowel zakelijke als particuliere klanten uitgegroeid. Sinds 2012 is Doorisol
lid van de BouwPartner-formule met 40 vestigingen in Nederland. 

BouwPartner Doorisol hecht grote waarde aan kwaliteit, service en betrouwbaarheid.

MAGAZIJNMEDEWERKER
M/V | FULLTIME

Je hebt een actieve werkhouding en werkt graag in teamverband. Je bent klantgericht, 
representatief en bereid om in een roulerend schema op zaterdagochtend te werken. 
Het bezit van een heftruckcertificaat en kennis van bouwmaterialen is geen vereiste, 

maar wel een pre.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.

JOUW WERKZAAMHEDEN:

• Klaarzetten van orders 
• Klanten helpen met het laden van hun bestelde goederen
• Laden en lossen van goederen
• Controleren van binnenkomende goederen

WAT BIEDEN WIJ?

• Een leuke fulltime baan in een gezellig team
• Een goed salaris conform CAO
• Een informele werksfeer
• Geen avond- of nachtdiensten

Ben je al nieuwsgierig geworden en vind je het een gemiste kans als wij jou niet 
leren kennen? Solliciteer dan snel en wellicht drinken wij binnenkort ons eerste kopje koffie. 
Mail je sollicitatie en CV naar Jeffrey Aarts: jeffreyaarts@bouwpartnerdoorisol.nl
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