Vacature Havenwerker m/v - Vlissingen
Wil je direct aan het werk? Hou je van fysiek werk in de buitenlucht? Dan heeft Verbrugge
Terminals de ideale job voor jou!
Wij van Verbrugge Terminals zijn opzoek naar nieuwe collega’s die weten van aanpakken en op
zoek zijn naar werk in een interessante werkomgeving. Je levert een belangrijke bijdrage aan het
laden en lossen van verschillende vrachtsoorten. De vrachten worden vervoerd via zeeschepen,
binnenvaartschepen, vrachtwagens en spoorwagons. Erg verschillend en verrassend!
Het laden en lossen moet met precisie en op een veilige manier gebeuren. Dit is ook jouw
verantwoordelijkheid, samen met die van je collega’s.
Wie zoeken wij?
Jij bent een man of vrouw die weet van aanpakken.
Jij houdt van fysiek werk in de buitenlucht.
Jij bent nauwkeurig in het opvolgen van werkinstructies die van belang zijn voor kwaliteit,
gezondheid, veiligheid en milieu.
Jij bent een echte teamplayer.
Jij denkt mee in het oplossen van problemen
Jij spreekt goed Nederlands.
Jij bent in het bezit van een VCA-certificaat of wilt dit VCA-certificaat gaan behalen.
Heb je ook nog ervaring in een logistieke- en/of havenfunctie, dan heb je een streepje voor!
Wat hebben wij te bieden?
Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
Een cursus Havenwerker en begeleiding door een mentor om je goed voor te bereiden op het
werk.
Mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen in het havenwerk.
Enorm veel werk, Verbrugge Terminals heeft het druk en heeft jou nodig!
Procedure
Spreekt de functie van Havenwerker jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer dan direct!
Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te bespreken.
Is er een wederzijdse klik? Dan ga jij 3 dagen de Verbrugge Terminals schoolbanken in.
Tijdens de cursus Havenwerker ga jij van alles leren over het beroep Havenwerker.
Behaal je het certificaat Havenwerker, dan kan jij direct starten en zien wij elkaar snel terug op
jouw eerste werkdag!
Zijn er vragen, opmerkingen of wil jij reageren?
Mail dan naar Ricardo Lenos, ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 06 - 22 11 94 66.
Contracten worden vergeven via Intercrew uitzendbureau.
Intercrew is het eigen uitzendbureau van Verbrugge Terminals.

