OPERATOR OPDRUKMACHINE
Locatie: Maasdijk

Enig idee hoe de luchtramen in een tuinbouwkas open en dicht gaan? Dat gebeurt met een onmisbaar
stukje techniek: opdrukkers. Aluminium onderdelen van het luchtmechaniek waar we bij Alumat
Zeeman in gespecialiseerd zijn. Die opdrukkers maken we in eigen huis, volgens de specificaties van
onze opdrachtgevers. De ene keer 40 stuks in maat X. De andere keer 30.000 stuks in maat Y. met niks
meer dan een werktekening zorg jij er als operator voor dat die 40 of 30.000 stuks perfect uit de
machine komen.
Echt iets voor een zwaargewicht als jij!
Je bent dus bij het hele productieproces
betrokken: programmeren van de machine,
produceren van de onderdelen en verpakken van
de order. Bij Alumat Zeeman maken we het je
makkelijk. Een modern en goed onderhouden
machinepark, waar veilig werken voorop staat. En
met een bovenloopkraan boven de machine is
sjouwen er ook al niet bij. Ben je even uitgewerkt
aan de machine, dan spring je bij als een collega
hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld met het zagen van
buizen of bij het verjongen van buizen. Klinkt dat
afwisselend? Dat is het ook. Je werkt in een team
van collega’s die wat voor elkaar over hebben. En
waar het ook nog eens gezellig is.
Oké. Kan ik dat allemaal? Check!
Je hebt een vmbo-opleiding achter de rug of je
hebt hetzelfde niveau door je ervaring.
Je bent een echte allrounder in
metaalbewerking.
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 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 meer door kunnen.
Omdat je bij ons verder kunt komen en kansen
krijgt, als onderdeel van BOAL Groep.
Alumat Zeeman in het kort
Bij Alumat Zeeman doen we in onderdelen en
systemen voor de glastuinbouw. Die producten
leveren we aan kassenbouwers die internationaal
actief zijn. Niet om onbescheiden te zijn, maar we
hebben een naam opgebouwd. Vooral door goed te
snappen waar kassenbouwers tegenwoordig
behoefte aan hebben: een partner die snel en goed
onderdelen kan leveren in grote en kleine series.
Dat doen we met een team van 30 medewerkers,
zes op de afdeling metaalbewerking. Medewerkers
die er plezier in hebben om bij ons te werken. Het is
aanpoten, maar altijd gezellig in een familiaire sfeer.
Jouw sollicitatie
Begin met Jan Brak te bellen voor meer informatie:
06-34216085 Of stuur meteen een mail naar
careers@boalgroup.com waarom je bij ons wilt
komen werken met een cv erbij. We kijken ernaar
uit!

