Allround machine operator / machinesteller
Locatie: Maasdijk

Ben jij die allround machine operator / machinesteller die van het maken van kwaliteitsproducten een
sport weet te maken en daarmee helpt om Alumat Zeeman en haar partners tot een nog groter succes
te maken? Daarvoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die er een sport van maakt onze
machines zo optimaal mogelijk te laten draaien: de draad-buig machine en de fiber laser.
Nederland en met name de regio Westland is de
bakermat voor het geconditioneerd telen in de
tuinbouwsector. Alumat Zeeman bekleedt als
onderdeel van BOAL Group een goede positie
binnen de keten van kassenbouwers en
toeleveranciers. Een paar duizend onderdelen
voor de internationale glastuinbouw: die kom je
toch wel tegen in het magazijn van Alumat
Zeeman. En het leuke is: die maken we
grotendeels zelf, met 30 collega’s en een
machinepark dat er helemaal voor is ingericht. Of
het nu gecoat staal, verzinkt staal, roestvaststaal of
verenstaal is, wij maken er met onze moderne
machines prachtige producten van.
Daar hebben we jou voor, als (aankomend)
specialist. Heb je geen ervaring met deze
machines maar voldoende technisch inzicht en
gevoel om met moderne machines te werken?
Dan is een leer- inwerktraject voor je beschikbaar.
Na dit leertraject of bij voldoende ervaring heb je
continu andere opdrachten te doen. Geen
productie is hetzelfde van grote tot kleine orders.
Je denkt mee met de mogelijkheden om nieuwe
producten te ontwikkelen. Je start met het maken
van een proefmodel en bespreekt dit met de
(interne) klant. Hierna gaat de productie van start.
Je let goed op of alles goed is ingesteld voordat je
een ‘go’ geeft voor de productie. Je werkt in een
productieteam waar leren en werkplezier erg
belangrijk zijn. We houden hiervan aanpakken,
maar we staan ook voor elkaar klaar en hebben
tijd voor een lolletje.

Oké. Kan ik dat allemaal? Check!
Je hebt een relevante technische mboopleiding of werkervaring.
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
en je bent heel precies.
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe
ontwikkelingen, je wilt ook jezelf verder
ontwikkelen.
Je hebt ruimtelijk inzicht om zorgvuldig en
oplossingsgericht te werk te gaan.
Je werkt met moderne machines dus
technisch gevoel om met deze machines te
werken is belangrijk.
Je spreekt goed Nederlands.
Je bent fulltime beschikbaar.
En waarom zou je overstappen?
Omdat je bij ons werkt in een modern bedrijf
met een up-to-date machinepark.
Omdat je bij ons een marktconform salaris
verdient (afhankelijk van je ervaring).
Omdat onze arbeidsvoorwaarden en
pensioenregeling er prima mee door kunnen.
Omdat je bij ons verder kunt komen en kansen
krijgt, als onderdeel van BOAL Group.
Jouw sollicitatie
Begin met Jan Brak te bellen voor meer
informatie: 06 34216085. Of mail onze HR-afdeling
waarom je bij ons wilt komen werken, met een cv
erbij: careers@boalgroup.com. We kijken ernaar
uit!

