
Ebema verbetert de ruimte: voor bedrijven, overheden én particulieren. We maken buitenruimtes beter. Gezelliger. 

Slimmer. Veiliger. Mooier. Groener. Sterker ... Hiervoor bedenken en ontwikkelen we hoogtechnologische betonoplossingen. 

Geperst of gegoten, van klinker over Megategel tot maatwerk. En dat doen we met hart en ziel. Al sinds 1946. Vandaag 

hebben we een team van 220 mensen in onze vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel. En een omzet van 48 miljoen euro. 

Zin om bij ons aan boord te klimmen en deel uit te maken van een logistiek team boordevol drive? Dat komt goed uit. 
Voor onze vestiging in Zutendaal zoeken we een fulltime heftruckchauffeur. 

Jouw uitdagingen

Je laadt en lost betonproducten voor klanten 
en leveranciers.

Je zet pickorders van leveringen klaar.

Via tablet roep je orders op en raadpleeg je 
stocklocaties en voorraden.

Je bent het eerste aanspreekpunt van de klant 
op het terrein.

Je staat mee in voor de orde en netheid op het terrein.

•

•
•

•

•

Jouw achtergrond 

•
•

• Je bent vertrouwd met heftrucks met vork of klem.

Je hebt liefst al een geldig heftruckattest op zak.

Ervaring in de bouwsector is meegenomen.

m/v - Zutendaal

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv
naar Ebema. Ter attentie van Jourik Meus, 
Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal. 
Mailen mag ook: jobs@ebema.be. Meer info nodig? 
Bel ons op +32 89 61 00 42. RUIMTE VERBETEREN

Ebema zoekt...
een ‘Heftruckchauffeur’

Bezit jij de 
juiste drive?

•

•

Jouw voordelen 

Je pickt een aantrekkelijk salarispakket.

Je draait mee in een dynamisch en stabiel 
familiebedrijf.

Je tilt je capaciteiten hoger met interne opleidingen.

Je maakt deel uit van een enthousiast 
en ondersteunend team.

Je doet je ding in een omgeving die initiatief 
en inspraak aanmoedigt.

Je groeit mee met een vernieuwend bedrijf boordevol 
toekomstplannen.

•

Je werkt vlot met een tablet.

Je bent een ploegspeler, zelfstandig en stipt.

•

•

•

•


