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BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Privacon Hekwerken is een internationaal opererende groothandel in hekwerken, poorten en aanverwante artikelen. Vanuit het hoofdkantoor en logistieke centrum in Mill worden de klanten bediend voor West- Europa. Om aan de 
groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s om ons team te versterken.

MEDEWERKER ASSEMBLAGE/LOGISTIEK 
(FULLTIME)
Als medewerker assemblage/logistiek help je mee met het assembleren, 
opbouwen en verpakken van diverse hekwerken en poorten.
Je werkt samen met collega’s om een juiste aflevering van kwaliteit te 
waarborgen.

Taken / Activiteiten
• Kwaliteitscontrole en projectsgewijs sorteren van producten.
• Diverse assemblagewerkzaamheden aan draaipoorten, zoals het 

monteren van sloten, scharnieren en diverse andere materialen.
• Samenstellen en afstellen van schuifpoorten welke we volledig voor-

gemonteerd uitleveren aan onze klanten.
• Verzamelen van voorraadmaterialen zoals poorten, buizen, kokers en 

draadmatten.
• Assisteren bij laden en lossen van vrachtwagens.

Wij vragen
• Hands-on mentaliteit.
• Goed technisch inzicht.
• Flexibele instelling.
• Op korte termijn beschikbaar.
 
Wij bieden
• Een uitdagende functie binnen een ambitieus bedrijf.
• Een prettige, informele werksfeer met enthousiaste collega’s.
• Een salaris passend bij de functie.
• Na bewezen geschiktheid biedt de functie uitzicht op een vast  

dienst verband.

HEFTRUCKCHAUFFEUR
(FULLTIME)
Als heftruckchauffeur ben je verantwoordelijk voor het laden en lossen 
van vrachtwagens en het intern verplaatsen van diverse materialen.
 
Taken / Activiteiten
• Het zo efficiënt mogelijk laden van de vrachtwagens.
• Het lossen en controleren van binnenkomende goederen en 

vervolgens intern verwerken.
• Het controleren van de geladen goederen alvorens deze 

getransporteerd worden.
• Verzorgen van de orde en netheid in de magazijnen en op het buiten-

terrein.
 
Wij vragen
• Hands-on mentaliteit.
• Flexibele instelling.
• Op korte termijn beschikbaar.
• Een goed ruimtelijk inzicht is een pré i.v.m. de grote diversiteit in de 

afmetingen van de producten.
 
Wij bieden
• Een uitdagende functie binnen een ambitieus bedrijf.
• Een prettige, informele werksfeer met enthousiaste collega’s.
• Een salaris passend bij de functie.
• Na bewezen geschiktheid biedt de functie uitzicht op een vast  

dienst verband.

TECHNISCH COMMERCIEEL 
MEDEWERKER BINNENDIENST (M/V)
Ben jij die medewerker die staat voor zijn klanten? Ben je iemand die denkt 
in oplossingen en heb je affiniteit met techniek? Lees dan snel even verder!
 
In het kort
Als Technisch Commercieel Medewerker bij Privacon Hekwerken help je 
mee om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Vanuit jouw 
functie beantwoord je de technische vraagstukken van klanten, je geeft 
advies en stelt offertes op.
 
Taken / Activiteiten
• Je stelt, met behulp van ons calculatiepakket, offertes op voor onze 

klanten.
• Je onderhoudt mede de productcalculaties en prijslijsten.
• Je onderhoudt telefonisch contact met klanten en beantwoordt hun 

product- en technische vragen.
• Je verwerkt bestellingen.
 
Wat vragen we?
• Je beschikt over mbo- of hbo denkniveau.
• Je hebt kennis van Microsoft Office.
• Je hebt een technische achtergrond.
• Beheersing Duitse en Engelse taal is een pré.
• Je werkt graag in teamverband, maar kunt ook goed zelfstandig werken.
 
Wij bieden
• Een uitdagende functie binnen een ambitieus bedrijf.
• Een prettige, informele werksfeer met enthousiaste collega’s.
• Een salaris passend bij de functie.
• Na bewezen geschiktheid biedt de functie uitzicht op een vast  

dienst verband.

Geïnteresseerd? Solliciteer dan snel! Sollicitaties door middel van CV en begeleidend schrijven sturen per email naar: Dhr. R.Wijdeven | roel@privacon.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld


