VAG Glas is dé glasgroothandel in Noord-Nederland. De Olijslager Groep, waar VAG
Glas onderdeel van uitmaakt, levert met ruim 175 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van vastgoed.
Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken. Met 3 centrale
magazijnen en 24 verkooplocaties in Noord-Oost Nederland zijn we altijd Gewoon
Dichtbij.
Werken bij VAG Glas betekent werken in een klein team, binnen een organisatie met
een open cultuur. Waarbij feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds
respect, plezier in het werk voorop staat, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans tussen werk en privé belangrijke
elementen zijn.

Voor VAG Glas B.V. zijn wij op zoek naar een fulltime:

Chauﬀeur Glas (rijbewijs B), allround medewerker
Over VAG
Wij leveren onder andere HR++, isolatieglas, veiligheidsglas, brandwerend glas en interieurglas. Ook voor
beglazingsproducten voor glaszetten en afwerken ben je bij VAG Glas aan het juiste adres. Om onze klanten goed te
kunnen blijven voorzien in deze vraag, hebben we versterking nodig en zijn we op zoek naar een nieuwe collega.
Allround-functie
De functienaam geeft het al aan beetje aan, deze combinatiefunctie is veelzijdig! De functie bestaat grotendeels uit
het bezorgen van onze glasproducten in Noord-Oost Nederland bij klanten met onze eigen bus op de bouw of bij de
werkplaatsen. Daarnaast verricht je verschillende werkzaamheden bij ons in de werkplaats. Je houdt je bezig met
de logistieke planning, je snijdt glas op maat, het sorteren van glas en het helpen van klanten. Je hebt veel contact
met de klanten en werkt binnen een hecht, gezellig en ervaren team. Oftewel een heel veelzijdige baan met veel
vrijheid.
Wat worden je werkzaamheden
Laden van de bus, bepalen van je rijroute en bezorgen van onze producten;
Verzorgen logistieke planning;
Glassnijden en werkzaamheden in de werkplaats.
Wat verwachten we van je
Klantgerichtheid. Je denkt met klanten mee bij het bezorgen, bent communicatief sterk
en vriendelijk;
Pro-activiteit. Je denkt net even een stapje vooruit om de klant te helpen en je bepaalt zelf de handigste route;
Collegialiteit. Je werkt nauw samen met alle collega’s en daarin helpen we elkaar om gezamenlijk de klantvraag
uitstekend in te vullen;
Netheid. Je onderhoudt je materiaal zowel van binnen als buiten netjes en zorgt dat het er verzorgd uitziet;
Inzet, humor en gezelligheid. Je bent een ﬁjne collega om mee samen te werken.
Wat bieden we
Een veelzijdige baan bij een ﬁnancieel gezond bedrijf;
Een goed salaris dat past bij de functie en je ervaring;
Ruime mogelijkheden om kennis- en vaardigheidstrainingen en opleidingen te volgen;
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé;
Een collegiale werkomgeving met ‘familiegevoel’.
Interesse
Stuur dan je CV en motivatie naar HR, hr@olijslager.nl t.a.v. Ingrid Bruggeman (06 21 31 13 11).

