
Vacature   
 

 

 

Vacaturegegevens 

Werkgever Convoi Nederland B.V. 

Vacaturetitel Verhuizer 

Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

Adres en postcode Rutherfordweg 51, Utrecht  

Doelgroep vacature Alle werkzoekenden 

 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Convoi houdt zich onder andere bezig met projectverhuizingen. Ze verhuizen bedrijven, ziekenhuizen, scholen, musea, 
magazijnen en nog veel meer. Convoi is hier specialist in. Binnen Convoi werk je met enthousiaste collega’s en zijn er 
doorgroeimogelijkheden.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 

Omvang organisatie 50-250 medewerkers Aansturing Leidinggevende 

Omvang afdeling 5-15 medewerkers Organisatiewebsite Convoi.com 

Werkomgeving Geen vaste werkomgeving 

Functieomschrijving 

Jij en je collega’s verzamelen ’s ochtends op het kantoor in Utrecht. Van daaruit vertrekken jullie gezamenlijk naar de 

locatie waar de verhuizing plaatsvindt en starten jullie de verhuizing. Voor deze functie is het belangrijk dat je een 

harde werker en in goede conditie bent, discipline hebt en van afwisseling houdt.  

 

Criteria Geen 

Werk- en denkniveau VMBO of hoger  
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 

materialen en middelen 

Instructie opvolgen Werken conform 

veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Aanpassen aan veranderde 

omstandigheden 

  

 

 

 

 

Functie affiniteiten Duidelijk afgeronde 

klussen/taken 

Fysiek gemiddeld zwaar 

werk 

  

Met collega's werken Veel lopen/bewegen   
 
 

 
 

Overige competenties Inzet en mentaliteit zijn het belangrijkst 

Overige functie affiniteiten In overleg kan gekeken worden naar doorgroeimogelijkheden 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 

    

Proefplaatsing Ja  1 maand 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Locatie is ook bereikbaar met OV, maar eigen vervoer is handiger. 

Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 

Bereikbaarheid OV  Eventueel i.c.m. een fiets. Deze kan GEJA regelen. 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 

Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 

ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 


