
is een jong dynamisch bedrijf waarbij al onze 
competenties en producten gericht zijn op 
het on-site beheren van materialen en het 
beheersen van materiaalstromen. Daarbij 
staan beschikbaarheid, veiligheid, onderhoud 
en transparantie in gebruik van materialen  
centraal.

CAN WE COUNT YOU IN ?CAN WE COUNT YOU IN ?
S4M is op zoek naar een kandidaat 
 
AANVULLER VENDING AUTOMATEN
voor het aanvullen van onze distributie-  
automaten bij onze verschillende klanten 
in België, Nederland en Frankrijk.

Heb jij de nodige affiniteit met 
VEILIGHEID/CHEMIE/TECHNIEK

Ga je graag een nieuwe uitdaging aan
IN EEN INDUSTRIËLE OMGEVING?

Functievereisten:
Waag je kans en OVERTUIG ONS dat JIJ 
de juiste match voor ons bent! 

 » Je bent bij voorkeur van de regio Antwer-
pen, maar op verplaatsing werken (binnen 
België) is voor jou geen probleem;

 » Je hebt een rijbewijs B;
 » Je bent in het bezit van een VCA-B  

certificaat of bent bereid dit te halen;
 » Je bent flexibel in taken en werktijden:  

je werkdag start om 07u30  
(werkweek van 39u);

 » Je hebt een gezonde ambitie, bent een 
teamplayer en wil continue verbeteren;

 » Uiteraard ben je stressbestendig.

 » Vol enthousiasme zorg je samen met je collega’s voor 
het aanvullen van de distributie-automaten bij onze  
verschillende klanten.

 » Je denkt mee over procesverbeteringen en  
kostenefficiënter werken.

 » Je werkt nauw samen met je collega’s magazijniers  
en techniekers, maar ook met onze klanten  
(techniekers, aankoop,... ).

 » Je rapporteert aan de On-site Logistics Manager.

Ins & Outs:

Interesse?
Waag meteen je kans en stuur je 
motivatiebrief & CV naar:
vending@solutions4materials.com

 » Wij bieden je een competitief loon  
aangevuld met een groepsverzekering,  
hospitalisatieverzekering en andere  
extra-legale voordelen.

 » Je krijgt de beschikking over een GSM en 
bij positieve evaluatie na 6 maanden krijg 
je een bedrijfswagen.

 » We voorzien uiteraard de nodige oplei-
dingen om je werk te kunnen uitvoeren 
zoals van jou verwacht wordt.

Trekt dit je over de streep?

   heb je DE NODIGE technische skills?

 BEVALT ONS BEDRIJFSPROFIEL JOU?

 WIL JE JE KANS WAGEN?


