2 februari 2016

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:

ROLBRUGBEDIENAARS

(2 PLOEGEN) (M/V)

Je Functie:
Coils (rollen plat staal) op een veilige en efficiënte manier naar de juiste locatie brengen zonder de goederen en
de omgeving te beschadigen en rekening houdend met de voorschriften voor veiligheid, laden en lossen en
stapelen van zwaar materiaal.
De functie rapporteert aan de productieverantwoordelijke

••U registreert alle fysische transacties in SAP met behulp van scanner en barcodes zodat de producten traceerbaar
blijven en correct in- en uit het voorraadsysteem gaan.
••De rolbrug besturen volgens de voorschriften voor veilige besturing en laden, lossen en stapelen van zwaar
materiaal .

Je Profiel:
Minimum niveau A3 technisch geschoold

••Ervaring met het bedienen van een rolbrug is een vereiste
••Ervaring heftruckbestuurder is een vereiste
••Ruimtelijk inzicht
••Uitgesproken zin voor veiligheid door alle veiligheidsvoorschriften te allen tijde te volgend en ongevallen te
voorkomen
••Alle richtlijnen over veiligheid, netheid en milieu respecteren en steeds op alle plaatsen in het bedrijf toepassen.
Steeds 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
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