
Ben jij onze Heftruckchauffeur met oog voor mens en materiaal?  
 
Bij C3 Living zoeken wij een heftruckchauffeur, en niet zomaar een. Wij zoeken jou! C3 Living is 
onderdeel van Rendiz en bij ons staan de mensen centraal. Wij ontwikkelen en produceren prefab 
oplossingen zoals flexibele woningen en badkamers voor diverse doeleinden.  
 
En waarom staan bij ons de mensen centraal? C3 Living is een onderneming met een sociaal hart en 
zeer betrokken binnen het sociale domein. Wij werken met professionele vakmensen, en met 
mensen met een inhaalslag op de arbeidsmarkt. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat iedereen 
zich zowel op werkgebied, als op persoonlijk gebied blijft ontwikkelen. Leuke collega’s gegarandeerd!  
 
Goed om te weten: 

• Enthousiasme en gedrevenheid vormt de basis voor een mogelijk langdurige samenwerking; 

• Meer dan 2 jaar relevante werkervaring wordt enorm gewaardeerd; 

• In het bezit zijn van een geldig heftruckcertificaat is een must; 

• Vrijdagmiddag sluiten we de week feestelijk af. Vrijdag is namelijk onze vaste hamburgerdag, 
en om 14.45 uur heb je al weekend;  

• Je werkt alleen dagdiensten van 08.00 – 17.00 uur, dus geen ploegendienst; 

• Je kunt per direct beginnen, en dus volgende week vrijdag al een burger mee-eten!  
 
 
Hoe ziet je werkweek eruit? 
Wij maken deze week met ons team ca 50 badkamers in onze werkplaats in Panningen. Je kunt je wel 
voorstellen dat daar veel mankracht en materiaal voor nodig is. Jij bent verantwoordelijk voor het 
juiste materiaal op de juiste plek. Dit begint met het laden en losse van vrachtwagens. Ook zorg jij 
ervoor dat je collega’s van het productieteam het juiste sanitair beschikbaar hebben en aan de slag 
kunnen. En volgende week? Dan is het wellicht geen sanitair maar andere materialen voor de 
modulaire eenheden die wij aanbieden.  
 
Wij bieden:  

• Een uitdagende baan bij een mooi bedrijf voor 38 uur per week (minder is ook bespreekbar); 

• Rechtstreeks dienstverband bij C3 Living. Je werkt dus niet via een uitzendbureau; 

• 25 vakantiedagen per jaar; 

• Een marktconform salaris; 

• Doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie en de mogelijkheid om opleidingen te 
volgen; 

• Een pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de functie;  

• Een organisatie met een commercieel en maatschappelijk doel. 
 
Sollicitatieprocedure 
Ben je enthousiast geworden over bovenstaande vacature? Stuur dan je motivatiebrief en C.V. voor   
naar personeelszaken@rendiz.nl t.a.v. Nancy Verhoef Jeucken. Hopelijk tot snel  
 
 
 
 


