Oproepkrachten logistiek medewerker (50+ / gepensioneerden)
We kunnen hier natuurlijk uitnodigende teksten neerzetten als ‘we zijn het leukste en meest gezellige bedrijf van Nederland, al
dan niet de wereld’. Maar dat zijn we niet. We zijn wel anders, open minded, getalenteerd, beetje vakidioot en flexibel!
QS graphics is een serviceorganisatie op het gebied van digitaal drukwerk, XL printing, reprowerk en 3D printing. Maar we zijn
meer dan alleen een digitale printer. We zijn er om onze opdrachtgevers te helpen van idee naar concept tot en met de
uitvoering. Voor ons is er meer dan er alleen maar voor te zorgen dat digitale bestanden passen bij specificaties . We willen
graag betrokken zijn bij de opdrachtgever en het projectproces. Zo hebben we een gevestigde naam weten op te bouwen in de
markt samen met een zeer breed productassortiment aan innovatieve on- en offline printservices van ontwerp, productie tot
montage. QS graphics is een onderdeel van de QS Goedhart Groep en biedt haar services aan via 8 vestigingen in Nederland en
België vanuit de bedrijven QS graphics, Goedhart Repro, Color Copy 2000 en Goedhart IT & Services.
We doen het goed, of we doen het niet. En we houden van wat we doen. We gaan tot het oneindige en verder. En
vernieuwend, dat zijn we zeker. Durf jij het avontuur bij ons aan, en ben jij flexibel inzetbaar en bereid om op oproepbasis te
werken?
Wat verwachten wij van jou als 50-plusser?
-

Flexibel inzetbaar voor ongeveer 8-16 uur per week;
Woonachtig in de omgeving midden- zuid Limburg;
Je beschikt over rijbewijs B en spreekt goed Nederlands;
Je bent representatief en klantgericht, je bent immers het “QS” gezicht;
Je bent accuraat, je gaat netjes om met het materiaal en de goederen en bent op tijd;
We kunnen ook een beroep op je doen tijdens pieken, vakanties en opvang van ziekte;
Geen bezwaar tegen het werken als oproepkracht;

Jouw verantwoordelijkheden
-

Je brengt en haalt orders op tussen de verschillende productielocaties en onze klanten;
Je vervoert onder ander folders, flyers, visitekaartjes, bouwtekeningen maar ook Xl posters, rollen papier en ander
supplies.
Je rijdt in een bedrijfsauto-combo volgens een (tijd) schema naar vaste adressen;

Ons aanbod
-

Een zelfstandige baan bij een groeiend en innovatief bedrijf;
Een fijne werkplek in een dynamisch en gedreven team.

Is dit wat jij wilt?
Stuur ons in het kort t.a.v. Dhr. R. Ehrens waarom je bij QS graphics wilt werken inclusief CV en eventueel andere stukken die
jou daarbij gaan helpen. We houden onze mailbox in de gaten: personeel@qs.nl. Voor vragen of meer informatie mail je
Miranda Knipschild : M.Knipschild@qs.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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