
 

Vacature magazijnmedewerker – Van Reenen Glas Drachten - 13-06-2019 

Werken bij Van Reenen Glas 
 
Wij zoeken op korte termijn 
een magazijnmedewerker m/v 
 
Ter ondersteuning van het huidige team zijn wij per direct op zoek naar een 
aanpakker met gevoel voor techniek en bouw. Je vindt het geen probleem om zo 

nu en dan persoonlijk of telefonisch contact met klanten te hebben. Deze baan is 
uitermate geschikt voor een schoolverlater of iemand die meer werkervaring op 
wil doen. Diploma’s zijn geen vereiste. Je woont in Drachten of nabije omgeving. 

 
Wie ben jij? 

• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent fysiek gezond; 

• Je bent leergierig en bereid om je te verdiepen in onze producten; 
• Je hebt affiniteit met techniek en bouw en kunt klanten te woord staan; 
• Je bent flexibel in werktijden en kan op den duur zelfstandig aan de slag. 

Wat zijn je werkzaamheden? 

Je werkt samen met nog twee collega’s in onze werkplaats/magazijn in Drachten. 

Daar krijgen wij glasleveringen binnen, snijden we glas op maat en produceren 
we dubbelglas. Je bent praktisch ingesteld en leert bij ons de fijne kneepjes van 

het (glas)vak zodat je op den duur in staat bent om zelfstandig glas te snijden en 
de dubbelglaslijn te bedienen. Het te woord staan van leveranciers en klanten 
kan ook bij de werkzaamheden horen. De vestiging is namelijk de hele werkdag 

vrij toegankelijk voor particuliere en zakelijke bezoekers. 

Wat bieden wij? 

• Een functie van 38 - 40 uur per week; 
• Werken in een leuk, gemotiveerd en klein team; 

• Na een inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag; 
• Een afwisselende baan en dé kans om werkervaring op te doen; 
• Salaris conform de cao Vlakglas. 

 

Van Reenen Glas hecht veel waarde aan gemotiveerde en enthousiaste mensen. 
Wij verzoeken iedereen die past bij deze vacature te reageren. Oók als je (nog) 

niet in het bezit bent van een diploma. 
 
 

Ben je enthousiast geworden en pas jij in het profiel? 

Stuur ons dan jouw korte maar glasheldere motivatiebrief en bijbehorende CV 
per post of per e-mail. 

Heb je nog vragen? Bel dan naar 0512 - 541 800, mail info@vanreenenglas.nl of 
kom gezellig bij ons hoofdkantoor langs aan Pyriet 23 (9207 GK) in Drachten! 
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