
 
 

Operationeel medewerker Refurbishment  
 

Houd jij van aanpakken? 

Ben jij een echte aanpakker? Heb jij ervaring met refurbishment? Vind jij het leuk om afwisselend 

bezig te zijn en kun je goed zelfstandig werken? Heb je bovendien veel affiniteit met IT-hardware en 

andere elektronica? Wij zoeken een operationeel medewerker voor onze refurbishment tak! 

Wie zijn wij?  
Wij zijn Holland Recycling Re-use, onderdeel van Holland Recycling uit Boxtel. Holland Recycling Re-
use, koopt hardware op om deze apparatuur vervolgens te testen en te refurbishen zodat deze kan 
worden doorverkocht. Onze producten komen uit alle hoeken van het land en worden wereldwijd via 
verschillende verkoopkanalen verkocht. Geen saaie business dus!   
 
Ben jij onze nieuwe topper? 
Wij werken hard maar tussen de bedrijven door is er volop ruimte voor een praatje en een geintje. 
Herken jij jezelf in onderstaande? Dan ben jij misschien wel ons nieuwe talent! 

• Je hebt MBO werk- en denk niveau 3. 
• Je hebt affiniteit met elektronica en vindt het leuk om hiermee bezig te zijn. 
• Je kunt je goed concentreren en bent in staat om secuur te werken. 
• Je bent zelfstandig en betrouwbaar en kunt zowel goed in teamverband als alleen werken. 
• Je weet je te redden met MS Office, we moeten best wat registreren.  
• Verklaring Omtrent Gedrag, je werkt natuurlijk wel met de data van onze klanten. 
• Je spreekt en beheerst de Nederlandse taal. 

 

Ons team  

We beginnen om 7:30 uur en werken tot 16:30 uur. Normaal gesproken zijn we op tijd klaar. Moet 
het werk af, dan vind jij het niet erg om eens wat langer te blijven. Samen maken we het af!  
 
 
 
 
 
Er wordt goed en ontspannen gewerkt. Het team van 6 collega’s is lekker divers en werkt goed 
samen. Van iedereen wordt verwacht dat ze elkaar helpen wanneer nodig, zo zullen de collega’s ook 
voor jouw klaar staan!  
 

Maar wat krijg je van ons? 

Voor wat, hoort wat. Fair enough. Jij ontvangt bij ons een mooi salaris reken verder op goede 
secundaire arbeidsvoorzieningen en pensioenopbouw. Het uiteindelijke salaris bespreken we graag 
in een persoonlijk gesprek. 
 

Hebben we een match? 

Zie je mogelijkheden om  ons team te versterken? Neem dan contact met ons op, om te kijken of we 
bij elkaar passen. Mail je brief en je CV naar Ronny Verduijn: r.verduijn@dutchhardwaretrading.nl.Of 
bel als je eerst meer informatie wilt: 0411-650 016. 
 

Holland Recycling Re-use won in november 2018 de BOT of Boxtelse Ondernemers Troffee. Het 
thema van 2018 voor deze award was ‘Fast Forward’. Een mooie erkenning voor de groei die wij 
hebben mogen doormaken. 
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