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Benjamin Industries B.V. is reeds vele jaren gespecialiseerd in metaalconstructiewerk,
stralen, poedercoaten, monteren en verpakken van een grote diversiteit aan
materialen. Wij verwerken zowel halffabrikaten als eindproducten in grote, middelgrote
en kleine series. Toegevoegde waarde is o.a. dat wij de diverse werkzaamheden onder
één dak uitvoeren. Dit stelt ons in staat korte levertijden te realiseren. Hierbij staan
service, kwaliteit en betrouwbaarheid voorop. Door deze manier van werken hebben
we een reputatie opgebouwd waar we allemaal trots op zijn.
Ter versterking van ons team zoeken wij gemotiveerde en deskundige
collega’s

PRODUCTIEMEDEWERKER POEDERCOATAFDELING M/V

Wij vragen:
Gemotiveerde en enthousiaste kandidaten, die een succesvolle bijdrage kunnen leveren
aan onze activiteiten. Voor deze vacature zoeken wij een serieuze kandidaat.
Je functie bestaat uit o.a. uit het uitvoeren van lakvoorbereidings- en/of
productiewerkzaamheden zoals het ophangen en afhalen van de te lakken producten.
Het correct verpakken van afgehaalde producten. Ondersteunen bij de
voorbereidingswerkzaamheden zoals; het ophang gereed maken van de producten,
laden en lossen van goederen, contoleren van pakbonnen en het klaarzetten van de
producten voor inpakkers en oprekkers. Je bent in staat om bovengenoemde
werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. En het schoonhouden van de eigen werkplek
is voor jou vanzelfsprekend.
Functie-eisen / Werkervaring
Het betreft een leuke baan waarbij werkervaring in een metaalverwerkend,- of
productiebedrijf een duidelijke pré is. Je bezit doorzettingsvermogen en een flexibele
instelling, je bent accuraat en nauwkeurig met een klantgerichte instelling. Je kunt
goed in team verband werken. Je hebt technisch inzicht. Je houdt van een goede
werksfeer en bent bereid om over te werken als de werkzaamheden dit verlangen.
Tevens beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse
taal.
Het betreft een fulltime baan.
Na gebleken geschiktheid bieden wij goede vooruitzichten op een vast dienstverband.
Soort dienstverband: Voltijd

