JKB Transporttechniek bv is een snelgroeiende en creatieve onderneming op het gebied van reparatie en
machinebouw van in- en extern transportmaterieel. Met eigen engineering en productie van (klantgerichte)
machines voor de hantering van bouwmaterialen, voorziet JKB haar klanten in specifieke transportoplossingen.
Vanuit haar nevenvestiging in Nieuwegein heeft JKB het dealerschap van Kennis en HMF autolaadkranen, KWB
oplegger en Hyva Lift containersystemen en kippers. Vanuit beide vestigingen worden tevens onderhoud- en
reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan deze machines. Veel onderdelen hiervoor worden in eigen huis
vervaardigd.
Binnen JKB werken we met een gedreven en ambitieus team.

Op dit moment is er uitbreiding nodig in ons team te Nieuwegein en daarom zijn we op zoek naar
jouw (m/v) om ons per direct te komen versterken als:

Secretaresse (m/v) parttime (24 uur)
Functieomschrijving:
Als secretaresse ondersteun jij de commercieel directeur van JKB Transporttechniek en het sales team. Jouw
proactieve werkhouding en uitstekende communicatieve vaardigheden komen goed van pas in onze
werkomgeving. Je houdt je bezig met het plannen, organiseren en uitvoeren van diverse administratieve
werkzaamheden en kunt goed samenwerken. Herken jij jezelf hierin en ben jij flexibel.
Dan zijn wij op zoek naar jouw!
Profiel:
- mbo werk- en denkniveau hebben;
- Stressbestendig en communicatief vaardig zijn;
- Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel kennen;
- Sterk zijn in plannen en ondernemen;
- Zelfstandig zijn.
Wij bieden:
- Een leuke, uitdagende, diverse baan;
- Marktconform salaris;
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao).
Spreekt bovenstaande je aan? Graag dan je sollicitatie vóór 31 maart 2019 te richten aan:
JKB Transporttechniek bv
t.a.v. Mevr. D. Kennis
Fabrieksstraat 106a
6021 RE BUDEL
Tel.: +31 (0) 495 492573
E-mail: daisy@jkb-handling.com

Voor schooljaar 2020-2021 (…en verder)
zijn we op zoek naar enthousiaste BBL-leerlingen (M/V) in alle
niveaus met de richting:

Mobiele Werktuigen
Voor zowel onze vestiging in BUDEL (N-Br) als NIEUWEGEIN (Utr)

Jongens en meisjes die graag met hun handen bezig zijn en het vak
willen leren. Alle aspecten komen hier bij ons wel aan bod.
-- Mechanisch / hydraulisch / elektrisch --- Luchtgekoelde en watergekoelde motoren --- Lassen / slijpen –
Geen dag is het zelfde. Of het nu in onze werkplaats is, of (samen)
onderweg bij een klant op locatie.
Meld je aan bij:
JKB Budel bv / JKB Nieuwegein bv
t.a.v. Mevr. D. Kennis
Fabrieksstraat 106a
6021 RE BUDEL
Tel.: +31 (0) 495 492573
E-mail: daisy@jkb-handling.com

