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Goed betaalde studentenbaan
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Overig / VMBO/MAVO
Aantal uren / Dienstverband: minimaal 8 uur / maximaal: 40 uur / Bijbaan
Vacature referentie: 105623

Bedrijfsomschrijving
Ben je momenteel bezig met een studie en zoek je hiernaast nog wat werk dan hebben wij bij Flevodirect een
leuke functie voor je beschikbaar. Flexibiliteit is hierbij key, dus vind jij het niet erg om de ene week op vrijdag te
werken en een andere week op maandag dan zijn wij opzoek naar jou!
Ben jij beschikbaar voor 1 dag per week of voor 2,3,4 of 5 dagen? In alle gevallen komen we graag in contact met
jou!

Functieomschrijving
Wat voor werkzaamheden kan je verwachten? Net als dat het werk soms op andere dagen plaats vindt willen de
werkzaamheden ook verschillen. Zo sta je op het ene moment een container te lossen en zo ben je het andere
moment producten in elkaar aan het zetten op de assemblage afdeling.

Functie-eisen
Je kan voor deze mooie baan in aanmerking komen als je:
Flexibel inzetbaar bent, soms kan je 1 dag werken en soms meerdere dagen per week;
In Lelystad woont;
Van aanpakken weet!

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Arbeidsvoorwaarden
Een goed salaris horend bij jouw leeftijd
17 jaar, € 5,50 bruto per uur;
18 jaar, €6,00 bruto per uur;
19 jaar, € 8,00 bruto per uur;
20 jaar, € 10,00 bruto per uur;
21 jaar en ouder, € 10,50 bruto per uur;
Afwisselende werkzaamheden bij een leuk bedrijf in Lelystad;
De werkzaamheden vinden plaats op industrieterrein Oostervaart.

Sollicitatieprocedure
Ben jij opzoek en spreekt dit je allemaal aan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct! Voor meer informatie over
deze vacature kun je contact opnemen met FlevoDirect Lelystad op telefoonnummer 0320- 748 800.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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