
	
	

IS	OP	ZOEK	NAAR	EEN	
	

ORDERPICKER	/	VERKOPER	
	

Functieomschrijving:	
- Zoekt	op	basis	van	een	order	alle	producten	bij	elkaar.	
- Afkorten	en/of	bewerken	van	het	hout	
- Bijhouden	van	de	vakken	en	netjes	houden	van	de	werf	
- Staat	klanten	te	woord	
- Geeft	advies	zowel	telefonisch	als	aan	de	balie	
- Draagt	zorg	voor	de	verkoop	van	het	gehele	assortiment	producten	en	diensten	
- Zorgt	voor	de	nodige	registraties	inclusief	het	afrekenen.	

	
Wat	biedt	Brevé	Tuinhout:	

- Informeel,	dynamisch,	open	en	professioneel	bedrijf	
- Salaris	en	arbeidsvoorwaarden	conform	CAO	houthandel	
- Afwisselende	baan	met	klantcontact	en	zelfstandig	werken	
- Prettig	werken	in	een	enthousiast	team	
- Fulltime	(40	uur	per	week)	van	maandag	t/m	vrijdag	van	8	–	17	uur	

	
Functie-eisen:	

- Snel	beschikbaar	
- Nauwkeurig,	representatief,	flexibel,	stressbestendig	en	doorzettingsvermogen	
- Werken	met	computers	
- Houtkennis	en/of	werken	met	hout	(pré)	
- Heftruckervaring	en/of	diploma	(pré)	
- Commercieel	inzicht	en	klantgericht	
- Rijbewijs	E	achter	B	(wenselijk)	
- Minimaal	VMBO-niveau	met	ruime	kennis	en/of	ervaring	

	
Lijkt	bovenstaande	omschrijving	iets	voor	u?	
Mail	dan	uw	sollicitatiebrief	en	cv	naar	jessica@tuinhout.nu	
	
Kijk	op	onze	website	tuinhout.nu	voor	meer	informatie	over	het	bedrijf.	 Dolderseweg 89 • 3734 BD Den Dolder • T. 030-6338825 • info@la-ligne.nl

Ontharen in het gezicht kan worden vergoed door uw zorgverzekering

intakegesprek definitief ontharenGRATIS
en ontvang een aantrekkelijke

als u start met de behandeling
KORTINGSBON

De komende maanden worden in de 
Stadspers enkele projecten uitgelicht 
die recent steun ontvingen van twee 
Zeister fondsen: de Van Tellingen-Pul 
Stichting en het Stimuleringsfonds 
voor Zorg en Welzijn in Zeist (SOZW). 
Een voorbeeld van een project dat de 
Van Tellingen-Pul Stichting financieel 
heeft ondersteund is nieuwe kleding 
voor Gilde Zeist. Gilde Zeist is een vrij-
willigersorganisatie van meer dan 300 
vrijwilligers die middels verschillende 
projecten hun kennis, kunde en erva-
ring overdragen. Het geven van rond-
leidingen is één van die projecten. 
Jaarlijks laten gidsen van Gilde Zeist 
alle bijzondere plekken en beziens-
waardigheden van Zeist zien aan dui-
zenden bezoekers.

De 30 gidsen waren toe aan vernieuwing 
van de Gildekleding die zij al jaren droe-
gen en versleten waren. De Van Tellingen- 
Pul Stichting maakte dit mogelijk.”In het 
verleden hebben we alle kleding bij el-
kaar verzameld,” vertelt Frank Bakx, die 
vanuit Gilde Zeist de rondleidingen coör-
dineert.”Er waren delen die niet meer bij 
elkaar pasten. Ook was het jack niet warm 
genoeg voor de koudere dagen. Een van 
onze gidsen zei: ‘we kunnen ons veel be-
ter presenteren als we kleding hebben 
die bij elkaar past, die herkenbaar is en 
gelijk is voor mannen en vrouwen’. Op 
basis daarvan hebben we een ontwerp 
gemaakt, waarbij gebruiksgemak een 
belangrijk kenmerk was.”

Het resultaat mag er zijn. Bakx:”De nieu-
we kleding is in twee kleuren: koninklijk 
blauw en appeltjesgroen, met wat fran-

Van Tellingen-Pul Stichting maakt 
nieuwe kleding Gilde Zeist mogelijk

De Van Tellingen-Pul Stichting en 
het Stimuleringsfonds voor Zorg en 
Welzijn in Zeist zijn op zoek naar 
meer projecten en initiatieven uit de 
Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. Bij de projecten of 
initiatieven spelen vrijwilligers een 
belangrijke rol. Voor meer informatie: 
www.vantellingen-pul.nl en www.
sozw-zeist.nl.

De dames en heren van het Gilde in de nieuwe kleding die mogelijk is gemaakt door 
de Van Tellingen-Pul Stichting.                                                                                                foto Mel Boas

je en gouden bedrading met ons logo 
en onze naam. Het jack heeft afritsbare 
mouwen, zodat je ‘m ook als bodywarmer 
kunt gebruiken. De appeltjesgroene sjaal 
is een bijzonder attribuut. Het kan op 
verschillende manieren gedragen wor-
den. We hebben een aparte handleiding 
gemaakt voor mannelijke en vrouwelijke 
dracht.” De timing is perfect, want dit jaar 
viert Gilde Zeist zijn 25-jarig bestaan.”Met 
deze nieuwe kleding zijn we helemaal 
klaar voor onze jubileumrondleidingen 
in Slot Zeist.”

Hét adres voor: 

APK, Onderhoud, Reparatie,
 Onderdelen, Accessoires

Voor alle types
Land Rover en Range Rover.

Wij zijn dealer van o.a. Eezi Awn,
Terra Firma, Viair, Britpart, Bearmarch

Tevens verhuur van Land Rovers

2e Hogeweg 109 • 3701AX Zeist
030-6918041

www.berwin4x4.nl

Steynlaan 48b, Zeist
Tel. 06-34969767

www.goudinkoop-zeist.nl

inkoop van
goud
zilver

luxe horloges
tevens gratis taxatie

Goudinkoop Zeist


