15 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.com

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

PERFOREERDER (NACHT)

(M/V)

Je Functie:

••Het optimaal bedienen van een perforeerlijn, vanaf de aanvoer van de coils, het instellen van de perforatieparameters en het produceren volgens de werktekening.
••Het correct verpakken en afvoeren van de afgewerkte producten met de rolbrug
zodat de producten aan alle voorschriften voldoen.
••Het afgewerkte product correct inbrengen in SAP zodat het juist op voorraad komt.
••Het gaat hier steeds om maatwerk en specifieke perforatiepatronen.
••In staat zijn slijtstukken (matrijs en stempels) te vervangen.
Je Profiel:

••Je hebt bij voorkeur een technische opleiding gevolgd of gelijkwaardig door ervaring.
••Ervaring met een heftruck is een must.
••Indien in het bezit bent van een heftruckattest is dit een voordeel.
••Ervaring met een rolbrug is meegenomen. Je werkt graag zelfstandig.
••Je draagt veiligheid, netheid en milieubewustzijn hoog in het vaandel.
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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