‘The Measure of Quality’
Apex International is een leidende wereldwijde speler in inkt- & lijm doseersystemen voor de
grafische industrie met het hoofdkantoor in Hapert. Wij zijn een dynamisch & professioneel
familiebedrijf met fabrieken op alle continenten en een verkoopnetwerk in meer dan 80 landen. De
grafische markt kent ons als een trendsetter, waarbij service, kwaliteit & innovatie de kernwoorden
zijn en daarvoor zijn wij sterk afhankelijk van onze productie afdeling.
Door onze groei en innovatieve plannen zijn wij op zoek naar een:

Goedgehumeurde Expeditie medewerker
(fulltime)
Natuurlijk begrijpen we dat je niet alle dagen alleen maar goede zin hebt! Maar als je net zoveel
plezier in je expeditie werk hebt als onze Rob, dan voldoe je uitstekend!
Eigenlijk waren we op zoek naar een tweede Rob!
Rob werkt al bij ons op de expeditie. Meestal heeft hij erg goede zin en voert hij zijn afwisselende
takenpakket uit met een grote glimlach op zijn gezicht.
Of hij aan het laden of lossen is met een heftruck of kisten met de reachtruck in het magazijn zet, het
gaat altijd met veel plezier. Als je hem tegenkomt bij het wegen van onze producten of wanneer hij
spullen in de fabriek vervoert, groet hij altijd even vriendelijk. Rob heeft veel plezier in zijn werk!
Helaas kunnen we Rob niet kopiëren om een tweede Rob te krijgen.
Maar als jij, net als Rob, als goedgehumeurde expeditie medewerker die openstaande plek bij Apex
wil invullen dan horen we dat graag van je!
Ons aanbod
natuurlijk hebben we voor de invulling van deze functie een mooi salaris over. Daarnaast krijg je een
heleboel fijne collega’s! Wij zorgen ervoor dat je iedere maandag en woensdag gratis fruit kan
pakken. Bovendien heb je bij ons net wat meer vakantie-uren dan de andere bedrijven die met
dezelfde cao werken. Wat wil je nog meer?
Sollicitatie procedure
Als jij je herkent in de bovenstaande vacature dan hoor ik dat er graag van je! Stuur je sollicitatie met
CV en motivatie naar jobs@eu.apexinternational.com, dan neem ik snel contact met je op.
Als je meer informatie wil over deze leuke baan, bel me dan even: Juriaan Manders, tel. +31 497 36
11 11.

