
Verkoop  
 binnendienst (40 u)

Ben jij (m/v):
•  communicatief en commercieël vaardig (een vereiste);
•  behendig in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal;
• in bezit van HBO werk- en denkniveau;
•  ervaren met Exact Globe (een pré).

Herken jij jezelf hierin?  
Lees dan onderstaand  
hoe je kunt solliciteren!

Gastvrouw/ 
 receptioniste (16 u)

Ben jij (m/v):
• representatief;
•  communicatief en beheers je de Nederlandse,  

Duitse en Engelse taal;
• bereid om 1 á 2 keer per 4 weken op zaterdag te werken;
•  ervaren met Exact Globe (een pré).

Zijn dit jouw eigenschappen? Lees dan  
onderstaand hoe je snel kunt solliciteren!

Zie jij jezelf wel werken in de parketbranche met een gezellig team?  
Aarzel niet en stuur vandaag nog je sollicitatie met CV naar: 
Europa Parket, t.a.v. Angelique van ‘t Hol, e-mail: pz@europaparket.nl.  
Wij nemen dan spoedig contact met je op!

Hoofd 
 magazijn (40 u)

Ben jij (m/v):
•  ervaren op het gebied van warehousing;
• communicatief en leidinggevend;
• een aanpakker die van uitdagingen houdt;
• in bezit van HBO werk- en denkniveau;  
• in bezit van een heftruckcertificaat;
•  ervaren met Exact Globe (een pré).

Zijn dit jouw eigenschappen? Lees dan 
onderstaand hoe je snel kunt solliciteren!

Parketteurs (40 u)

Ben jij (m/v):
• gek op werken met hout;
• nauwkeurig en zelfstandig;
• communicatief en beheers je de Nederlandse taal;
•  in bezit van een rijbewijs (is een pré i.v.m. bedrijfs- 

auto voorzien van professionele gereedschappen).

Zowel leerlingen (schoolverlaters) als ervaren  
kandidaten komen in aanmerking. 
Lees onderstaand hoe je snel kunt solliciteren!

Kom jij ook bij 
ons werken?

Europa Parket is een toon-
aangevend Barnevelds familie-
bedrijf met ruim 50 jaar ervaring.
Dagelijks zijn 80 medewerkers bezig 
met het produceren, verkopen en  
leggen van onze vloeren.

In verband met sterke groei en uitbreiding  
van onze bedrijfsactiviteiten zijn wij op  
zoek naar nieuwe gemotiveerde collega’s  
die samen met ons verder willen groeien. 

Ben jij degene die we zoeken voor  
één van de volgende functies? 

Europa Parket biedt jou:
• een prettige werksfeer;
•  een vaste baan bij een solide  

en hecht familiebedrijf;
• een uitstekend salaris;
• een interne opleiding;
• goede doorgroeimogelijkheden.

 www.europaparket.nl


