
 

 

 

  

 
 
 
Van Rijn, al jaren DE partij op het gebied van brandbeveiliging en veiligheidsopleidingen, is eind vorig jaar onderdeel 
geworden van het Van Dorp concern. Van Dorp, een familiebedrijf uit Zoetermeer met zo’n 1.300 medewerkers, staat in 
Nederland in de top 8 van installatiebedrijven en heeft gezonde groeiambities. De synergie voor Van Rijn is groot. Via de 21 
vestigingen van Van Dorp, verspreid over heel Nederland, zijn tal van vaste contracten voor gebouwbeheer aanwezig. De 
doelstelling en ambitie is deze contracten te verbreden met brandpreventie en veiligheidsopleidingen. 
 
Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn we dringend op zoek naar enthousiaste, gedreven en kwaliteitsbewuste 
collega’s. 
 

Wat ga je doen? 
Als logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor het beheer van het magazijn. Je bent een belangrijke schakel tussen 
kantoor, magazijn en onze monteurs in het veld. Je helpt leveranciers met het aannemen van binnenkomende goederen en 
hebt een flexibele instelling. Je zet de spullen klaar voor verzending naar onze diverse magazijnen in het land en verwerkt 
retour gekomen materialen.   

 

Logistiek:  
• De bevoorrading organiseren en beheren van het magazijn in Tholen en de verschillende magazijnen in Nederland 
• Bevoorradingsbehoeften bepalen en de daaruit komende bestellingen uitvoeren 
• De logistieke activiteiten bij ontvangst, verzending en levering coördineren en controleren 
• Je houdt van orde en structuur en vertaalt dit in je werkomgeving 
• Is gebonden aan het administratieve systeem, maar bepaalt zelf de aanpak van een eventuele probleemsituatie. 

Wie ben jij? 

Je: 
▪ Hebt MBO4 werk- en dekniveau; 
▪ hebt technisch inzicht en affiniteit met techniek; 
▪ bent stressbestendig, kwaliteit- en resultaatgericht; 
▪ kunt goed overweg met een computer; 
▪ Mocht je in het bezit zijn van CE + code95 dan is het eventueel mogelijk om zelf ook een route te rijden naar een 

van onze magazijnen in het land; 
▪ hebt goede contactuele eigenschappen, bent accuraat en kwaliteitsbewust; 

▪ bent enthousiast, positief ingesteld en bovenal gemotiveerd! 
 

Het aanbod van Van Rijn Brandbeveiliging voor jou? 

▪ Fulltime functie (38 uur) binnen een jong en enthousiast team; 
▪ je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO klein metaal; 
▪ naast een goed salaris kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
▪ je krijgt een leuke afwisselende functie met opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;  
▪ je wordt opgenomen in een no-nonsense organisatie met korte communicatielijnen en een bedrijfscultuur waarin 

collega’s voor elkaar klaar staan. 
 

Wie is van Rijn? 

Van Rijn is onderverdeeld in drie takken, Brandbeveiliging, Veiligheidsopleidingen en Advies. De bedrijven bieden elke 
organisatie in Nederland een totaalpakket op het gebied van veiligheid. De slogan “Verblussend goed’’ geldt niet alleen voor 
de vakkennis van het bedrijf uit Tholen, maar ook voor de proactieve houding die het ten opzichte van haar klanten 
inneemt. Onze 25 onderhoudsdeskundigen wonen verspreid door het gehele land. In Alblasserdam, Lelystad, Apeldoorn en 
Gouda zijn er voorraadmagazijnen als ondersteuning voor de onderhoudsdeskundigen waardoor er snel geschakeld kan 
worden. Hierdoor heeft Van Rijn Brandbeveiliging een landelijke dekking en is het in korte tijd een belangrijke partner 
geworden voor veel organisaties. Alle onderhoudsdeskundigen zijn REOB gecertificeerd. In het bouwbesluit wordt gesteld 
dat kleine blusmiddelen en brandslanghaspels onderhouden dienen te worden volgens de geldende NEN normen. Een REOB 
erkend bedrijf als Van Rijn garandeert dat het onderhoud uitgevoerd wordt conform deze normen. Van Rijn is ISO 9001 
gecertificeerd. Dit houdt in dat het kwaliteitsbeleid op papier staat en het beleid van deze organisatie bekend is bij alle 
medewerkers. Door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het 
product of dienst wil Van Rijn de klanttevredenheid verhogen. Het bedrijf is daarnaast VCA gecertificeerd. Wanneer een 

opdrachtgever een opdracht aan Van Rijn verstrekt, kan hij er van uit gaan dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat 
veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. 

 
Contactinformatie 
Interesse in deze functie?  
Twijfel niet en stuur je CV naar verloop.c@vrbb.eu of bel vrijblijvend met Cees Verloop 06-54 661 008. 

http://www.vrbb.eu/

