Mineralis is een efficiënte
groothandel in alle beton-, wegen- en
waterbouwmaterialen. Wij zijn in
staat om de door ons zelf gewonnen
of ingekochte producten te laden, te
vervoeren, te lossen en franco werk af
te leveren bij onze afnemers. Daartoe
beschikken wij onder meer over een
zandput, terreinen, baggermaterieel,
overslagmaterieel,vrachtschepen,
hopperzuigers, beunschepen en
vrachtauto’s.
Onze organisatie is traditioneel als het
gaat om betrouwbaarheid en
gegarandeerde kwaliteit. Specifieke
wensen van onze afnemers zijn onze
uitgangspunten, de uitvoering is ons
werk! In ons vak gaan wij geen
uitdaging uit de weg. Door de
aanwezige kennis en middelen bieden
wij een optimaal pakket en een breed
assortiment aan producten en dienst.
We zijn 15 jaar geleden begonnen als
voortzetting van Fernhout B.V. uit
Zwolle. Kantoor hielden we het eerste
jaar in een directiekeet om alvorens
naar kantoorruimte aan huis te
verhuizen. Hier hebben we een sterke
groei doorgemaakt waardoor we uit
ons jasje groeiden. In 2011 hebben
we om die reden een kantoorpand
gekocht. De oude Rabobank te
Hattemerbroek. In 2004 begonnen we
met 3 medewerkers op kantoor, maar
inmiddels zijn dit er al 12. We hebben
ook nog 14 collega’s in de
buitendienst. Wij maken deze groei
met name door vanwege onze
marktgerichte instelling, ambitieuze
doelen en onderscheidende
marktbenadering.

Als versterking voor onze afdeling planning/commercie
zoeken we een

Fulltime Disponent
Jouw takenpakket:
Het gaat om een afwisselende baan met veel
verantwoordelijkheid waarbij je samenwerkt met
gemotiveerde collega’s. Samen met 2 collega’s ben je o.a.
verantwoordelijk voor de planning van schepen,
vrachtwagens, kranen en loswallen. Tevens ben je direct
aanspreekpunt voor onze relaties en buiten kantoortijden
bereikbaar.
Wij wensen:
Opleiding en werkervaring vinden wij van ondergeschikt
belang. Persoonlijke eigenschappen vinden we des te
belangrijker! Ben je proactief en op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Beschik jij over goede communicatieve
vaardigheden in woord en geschrift? Heb je een
commerciële en oplossingsgerichte instelling? Ben je
bestand tegen werken onder druk en zie je voortdurend
wijzigende omstandigheden als een uitdaging? Is jouw
kracht om in een hectische omgeving overzicht te
behouden? Dan ben jij de collega die wij zoeken!
Wij bieden:
Wij bieden jou de kans je te ontwikkelen en mee te groeien
met de organisatie. Wij vinden het belangrijk dat je plezier
hebt in je werk en dat je verantwoordelijkheid neemt. De
sfeer bij Mineralis is informeel met korte lijnen.
Samenwerking en waardering staan hoog in het vaandel.
Een jaarcontract met als doel een vaste aanstelling
Een marktconform salaris
Een reiskostenvergoeding
Training en opleiding aansluitend op jouw
behoeftes
Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature?
Richt dan je sollicitatie voor 15 april a.s. aan Marcel Seuters
via e-mailadres m.seuters@mineralis.nl. Ook voor meer
informatie over ons bedrijf en over de functie kun je
contact opnemen via dit e-mailadres.
Ons bezoekadres is:
Zuiderzeestraatweg 637 | 8094 AP HATTEMERBROEK

