23 maart 2018

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen,
heeft de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende landen. Meer info op www.joriside.be

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

OPERATOREN

(AANVOERDER, STAPELAAR, ZAGER) (2 PLOEGEN/NACHT) (M/V)

Je Functie:
Aan de hand van de productieopdracht, stuurt de operator de productielijn optimaal aan, door de lijn te voorzien
van alle nodige directe en indirecte producten en door specifieke activiteiten correct uit te voeren, zodat de
eindproducten tijdig en efficiënt worden geproduceerd en voldoen aan de kwaliteitseisen.

••De operator vervangt slijtstukken en houdt hiertoe de nodige controles.
••De nodige registraties doen in SAP (of ander informaticasysteem) en indien nodig op de juiste locatie brengen met
de heftruck.

De operator voert één of meerdere van onderstaande taken uit:

••Bediener Aanvoer
••Bediener Stapelaar
••Bediener Zaag
Je Profiel:
Niveau A2/A3 technische scholing of gelijkwaardig door ervaring, om uiteenlopende activiteiten kort te kunnen
opvolgen, de juiste acties te ondernemen.

••Snel afwijkingen kunnen detecteren en voorkomen
••Procedures correct kunnen uitvoeren
••Eenvoudige handelingen op computersysteem kunnen invoeren
••Ervaring met heftruck en/of rolbrug is een pluspunt
••Stressbestendig
••Nauwkeurig kunnen werken en prioriteiten kunnen stellen
••Kunnen communiceren met medewerkers om de beoogde resultaten te bekomen en overleggen met de teamverantwoordelijke om ernaar te streven producten te verbeteren en de machine te onderhouden.
••Veiligheid, netheid en milieubewustzijn; alle richtlijnen over veiligheid, netheid en milieu respecteren en steeds op
alle plaatsen in het bedrijf toepassen en risicovolle situaties vermijden.

Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in
volle expansie met daaraan gekoppeld een competitief loon.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar jobs@
joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051/69 12 76

