PROGRAMMEUR LASER/PONSNIBBELAAR
Locatie: Maasdijk

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 een machinepark
dat er helemaal voor is ingericht. Onder meer met een laser en een ponsnibbelaar. Daarmee zijn we in
staat om een stuk aluminium – ons meest gebruikte materiaal – alle mogelijke vormen en uitvoeringen
mee te geven. Tenminste: zolang er iemand achter die machine staat die een werktekening kan lezen.
En die ‘m vervolgens vertaalt naar het juiste programma.

Iemand die de strijd aan wil gaan met ons
materiaal !
Daar hebben we jou voor, als specialist in laseren
en ponsnibbelen. Continu heb je andere
opdrachten te doen, want geen twee onderdelen
zijn gelijk. Je let daarom goed op of alles goed is
ingesteld voordat je een ‘go’ geeft voor de
productie. Ook assisteer je bij het wegzetten van
de orders in het magazijn. En met je technische
bagage kun je ook collega’s in het team
ondersteunen als ze een vraag hebben. Bij Alumat
Zeeman zijn dat toevallig collega’s waar je het ook
nog eens geweldig mee kunt vinden. We houden
hier van aanpakken, maar we staan ook voor
elkaar klaar en hebben tijd voor een lolletje.
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 mailtje naar:
careers@boalgroup.com waarom je bij ons wilt
komen werken met en cv erbij. We kijken ernaar uit!

