Together for Better, bouw jij mee aan ons familiebedrijf?
Versterk ons team als Chauffeur!
Ben je op zoek naar een tijdelijke functie (6-12 maanden) als Chauffeur? Sta je open voor een
uitdagende job waar je zelfstandig aan de slag kunt? Iets voor jou? Neem dan snel contact op.
Roval Aluminium in Helmond maakt deel uit van de internationaal opererende Reynaers Groep en is
een toonaangevende producent van aluminium bouwproducten. Best uniek: de Reynaers Groep is
nog steeds een familiebedrijf en dat merk je in alles.
Jouw werkzaamheden;
• Je lost zelfstandig aluminium bouwproducten in magazijnen of op locatie van de klant op de bouw
• Je levert producten af in zowel België als Nederland.
• Je rijdt een dagelijkse route welke wordt voorbereid door de logistieke afdeling van Roval in
Helmond.
Jouw profiel
Je bent een verantwoordelijke en zelfstandige chauffeur met goede beheersing van de Nederlandse
taal. Je vindt het geen probleem om op wisselende tijden te werken en regelmatig te overnachten
tijdens een tweedaagse route in België en Nederland. Je bent natuurlijk in het bezit van een
chauffeursdiploma, code 95 en rijbewijs C. Daarnaast zie je het als een uitdaging om de Roval
producten op een professionele manier en op de juiste tijd te leveren bij onze klanten.
Wie zijn wij?
Roval Aluminium B.V. en Reynaers B.V. behoren wereldwijd tot de A-merken op het gebied van
aluminium bouwsystemen. Het assortiment van Roval bestaat onder andere uit dakranden,
muurafdeksystemen, aluminium handelsprofielen en waterslagen. Deze producten worden gebruikt in
de woning- en utiliteitsbouw, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Vanuit Helmond ondersteunen wij
architecten, aannemers, gevelbouwers en dakdekkers in heel Nederland, België, Frankrijk en
Luxemburg. Het team bestaat uit ruim negentig mensen.
Gezonde en duurzame werkomgeving
Gezondheid en een duurzame werkomgeving zijn belangrijk bij Reynaers & Roval. Vanzelfsprekend
krijg je een ergonomische en veilige werkplek. Maar er is meer:
 Twee keer per week gratis fruit;
 Rijden met een moderne, euro 6 en goed uitgeruste bakwagen.
Wat bieden we jou?
Roval biedt een open cultuur met een enthousiast team. Het pakket primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden is uitstekend. Roval kenmerkt zich verder als bedrijf door dynamische, korte
communicatielijnen en een zakelijke openheid. Je krijgt de ruimte om je capaciteiten verder te
ontwikkelen door middel van zowel opleidingen als trainingen.
Verantwoordelijkheid, initiatief, samenwerken en klantgerichtheid staan aan de basis van onze
innovatieve organisatie.
Interesse?
Stuur een berichtje via mail of WhatsApp uiterlijk 1 juli 2018 aan Jenna van de Rijt, HR Manager, via
e-mailadres jenna.van.de.rijt@reynaers.com of op telefoonnummer +31 (0) 6 - 153 57 803.
Heb je nog vragen over de functie? Bel dan met Leon Verstappen, Logistiek Manager, bereikbaar op
telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 50.

