
Telefonist(e)  (woensdag)

VGR Groep is een jong en groeiend bedrijf. Wij richten ons op het aanleggen en onderhouden van 

groen en gras. Wij zijn partner en leverancier van onder andere gemeenten, waterschappen, golfbanen en 

sportclubs. Ons motto ´de bodem als basis´ is het vertrekpunt voor onze activiteiten. Dit betekent dat wij 

gedegen kennis hebben van de bodem en het bodemleven. Hierdoor zijn wij in staat optimale situaties te 

creëren voor beheerders van groen. 

Als telefonist(e) ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten via de telefoon en bij de balie. Door wisselende drukte is het bij de 

klantgericht als doortastend bent. 

Functieomschrijving

 MBO werk- en denkniveau 

 Ruime ervaring in een soortgelijke functie

 

  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse 

 Stressbestendig

 Zelfstandig kunnen werken

 Communicatief sterk

 Doortastend

Competenties die je nodig hebt 
voor deze functie zijn:

Ben je enthousiast en voldoe je aan onze voorwaarden? 

Stuur dan je CV en motivatie voor 29 september naar:

Solliciteren?

Werken bij VGR Groep betekent werken in een 

dynamische omgeving. Wij bieden jou

 Marktconforme arbeidsvoorwaarden

 Een gezellige en informele werkomgeving

Wat bieden wij?

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 info@vgr.nl

 0183 - 401 306

Voor vragen over de functie of de sollicitatieprocedure kun je 

contact opnemen met Mevr. G. Verschoor -Kant, op:

Wil je meer weten over ons bedrijf, kijk dan op 
www.vgr.nl. 

VGR Groep
Provincialeweg Zuid 51

4286 LJ Almkerk, Nederland

  Telefoon beantwoorden

 Klanten helpen aan de balie 

 Uitvoeren administratieve werkzaamheden

Taken

Als telefonist(e) kom je te werken bij de afdeling kantoor en 

valt onder leiding van de coördinator van deze afdeling.

Assemblagemedewerker/monteur 
(fulltime)

Telefonist(e)  (woensdag)

VGR Groep is een jong en groeiend bedrijf. Wij richten ons op het aanleggen en onderhouden van 

groen en gras. Wij zijn partner en leverancier van onder andere gemeenten, waterschappen, golfbanen en 

sportclubs. Ons motto ´de bodem als basis´ is het vertrekpunt voor onze activiteiten. Dit betekent dat wij 

gedegen kennis hebben van de bodem en het bodemleven. Hierdoor zijn wij in staat optimale situaties te 

creëren voor beheerders van groen. 

Als telefonist(e) ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten via de telefoon en bij de balie. Door wisselende drukte is het bij de 

klantgericht als doortastend bent. 

Functieomschrijving

 MBO werk- en denkniveau 

 Ruime ervaring in een soortgelijke functie

 

  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse 

 Stressbestendig

 Zelfstandig kunnen werken

 Communicatief sterk

 Doortastend

Competenties die je nodig hebt 
voor deze functie zijn:

Ben je enthousiast en voldoe je aan onze voorwaarden? 

Stuur dan je CV en motivatie voor 29 september naar:

Solliciteren?

Werken bij VGR Groep betekent werken in een 

dynamische omgeving. Wij bieden jou

 Marktconforme arbeidsvoorwaarden

 Een gezellige en informele werkomgeving

Wat bieden wij?

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 info@vgr.nl

 0183 - 401 306

Voor vragen over de functie of de sollicitatieprocedure kun je 

contact opnemen met Mevr. G. Verschoor -Kant, op:

Wil je meer weten over ons bedrijf, kijk dan op 
www.vgr.nl. 

VGR Groep
Provincialeweg Zuid 51

4286 LJ Almkerk, Nederland

  Telefoon beantwoorden

 Klanten helpen aan de balie 

 Uitvoeren administratieve werkzaamheden

Taken

Als telefonist(e) kom je te werken bij de afdeling kantoor en 

valt onder leiding van de coördinator van deze afdeling.

VGR Groep is een jong en groeiend bedrijf. Wij richten ons op het aanleggen en 
onderhouden van groen en gras en op het ontwikkelen van machines. Wij zijn 
partner en leverancier van onder andere gemeenten, waterschappen, golfba-
nen en sportclubs. Ons motto ´de bodem als basis´ is het vertrekpunt voor 
onze activiteiten. Dit betekent dat wij gedegen kennis hebben van de bodem 
en het bodemleven. Hierdoor zijn wij in staat optimale situaties te creëren voor 
beheerders van groen.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de assemblage en alle voorkomende monta-
gewerkzaamheden. Je zorgt ervoor dat de machines die wij ontwikkelen en 
importeren tot in de puntjes in orde zijn. Je test de machines en maakt ze klaar 
voor aflevering aan onze klanten. Je werkt nauwkeurig en precies zodat je 
zeker weet dat onze klanten naar volle tevredenheid met de door ons geleverde 
machines kunnen werken. Je voert ook reparaties en onderhoud uit. Het is jouw 
uitdaging om van ieder werktuig een soepel lopende en goed geoliede machine 
te maken.

Taken
√   Assembleren van machines en  
     machineonderdelen
√  Testen en aflevergereed maken 
     van de machines
√    Uitvoeren van alle voorkomende 
     reparatie- en onderhouds-
     werkzaamheden
√    Je verricht werkzaamheden in  

 onze werkplaats.

Wat bieden wij?
Werken bij VGR Groep betekent 
werken in een dynamische omgeving.
Wij bieden jou
√ marktconforme arbeidsvoorwaarden;
√ uitzicht op een vast dienstverband;
√ ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Wil je meer weten over ons bedrijf, 
kijk dan op www.vgr.nl. 

VGR Groep 
Provincialeweg Zuid 51    
4286 LJ Almkerk, Nederland 

Functie-eisen
√   Je hebt werk-/denkniveau MBO 2/3 
√    Je werkt gestructureerd
√    Je bent goed in het lezen van  

technische tekeningen.
√    Je bent in bezit van VCA-diploma of je 

bent bereid deze op korte termijn te 
halen

√   Ervaring in de machinebouw is een pre

Solliciterenolliciteren? 
Ben je enthousiast en voldoe je aan 
onze voorwaarden? 
Stuur dan je cv en motivatie voor  
1 november naar info@vgr.nl

Voor vragen over de functie kun je 
contact opnemen met  0183- 401306.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld. 

Equipment Dienstverlening Composteerinrichting

VGR Groep is per direct
op zoek naar een praktisch ingestelde 
en doortastende


