
Voor logistieke werkzaamheden in ons centrale distributiecentrum in Alkmaar 
zijn we op zoek naar:

Vakantiemedewerkers Logistiek
Je functie:
Ben je op minimaal 2 dagen per week na je lesuren vanaf 13.00 uur (maar mag ook later) beschikbaar om wat bij te 
verdienen? En wil je ook in de vakanties komen werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je kunt bij ons zelf je begintijd bepalen, uiteraard wel in overleg met je leidinggevende zodat we weten wanneer wij 
je kunnen verwachten. De eindtijd zouden we wel graag vast aan willen houden om zodoende de werkzaamheden op 
een goede manier af te ronden.

De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van goederen, verzendklaar maken van orders en aan het einde van de 
dag even helpen met het schoonmaken van onze werkplek. 

Wie ben je?
• Leeftijd vanaf 17 jaar
• Enthousiast en hopelijk een gezonde dosis humor
• Zin om aan te pakken 
• Zin om in een leuke informele sfeer aan de slag te gaan

Wat mag je van ons verwachten?
Een leuke werkplek waar je naast je studie mooi kan bijverdienen. 
Flexibel in werkdagen en werktijden om deze zo goed mogelijk af te stemmen op jouw school en privé situatie. 
Een mooi salaris van O10,09 euro voor de leeftijden 17 t/m 20 jaar. 
Door het voeren van vele bekende merken aantrekkelijk om tegen mooie personeelskorting een TV of een koptelefoon 
van zeer aansprekende merken aan te schaffen. 

Over ons:
Wij onderscheiden ons doordat we een familiebedrijf zijn dat bijna 100 jaar een begrip in Alkmaar is. Naast het 
hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond 
en Rotterdam. Hoewel we bekend zijn als Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking, zijn we ook actief als 
keukenbedrijf, groothandel in consumentengoederen, en leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld met ons 
innovatieve bedrijf op het gebied van energie-opwekking en uiterst milieuvriendelijke energie-opslagsystemen. 

Ook graag bij Schuurman werken?
Laat je interesse blijken door een mail te sturen 
met je CV, naar: hrm@schuurman.nl, 
dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!

Meer informatie over onze organisatie vind je op: 
www.schuurman.nl

• Teamplayer
• Ervaring is niet noodzakelijk, gemotiveerd des te meer
• Bij voorkeur enkele dagen per week beschikbaar
• De mogelijkheid om te werken tussen 13.00 & 20.00 uur.

Liever geen reacties van bureaus. 
Wij zoeken zelf onze nieuwe 
Schuurman-familieleden uit.


