Vacature procesoperators (MBO)

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Voor ons bedrijf in Veendam zijn we op
zoek naar: GEMOTIVEERDE PROCESOPERATORS (MBO)
Wij: Transportbandenfabriek EA Broekema BV te Veendam is een professionele partner op het gebied van
spijlenzeefbanden voor de agrarische industrie. De banden en aanverwante onderdelen worden wereldwijd
toegepast op onder andere rooi- en oogstmachines, wasinstallaties en in velerlei industriële toepassingen. In
Veendam werken circa 150 medewerkers samen om middels klantgerichtheid, kwaliteit en innovatie te werken
aan duurzame klantvoordelen. Broekema is onderdeel van de Arnold Jäger Holding, gevestigd in Duitsland
en heeft naast de hoofdvestiging in Veendam twee productielocaties in de Verenigde Staten waar zo’n 60
medewerkers actief zijn.
Jij: Je werkzaamheden bestaan uit het bedienen en instellen van verschillende machines en uit het assembleren
van materialen. Je vindt het prettig om met collega’s samen te werken. Je hebt affiniteit met techniek en je bent
bereid indien nodig vakgerichte cursussen te volgen.
Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding richting techniek, bij voorkeur de opleiding mechanisch operator.
Je bent bereid om zowel in dagdienst als in 2- of 3-ploegendienst te werken. Je bent enthousiast, een aanpakker,
collegiaal, zelfstandig, flexibel, klant- en kwaliteitsgericht en wil je graag verder ontwikkelen. Werkervaring in
een soortgelijke functie is een pre.
Wij bieden een zelfstandige en veelzijdige functie met ontwikkelingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden en
een collegiale werksfeer. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Herken je jezelf in dit profiel? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.
Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar sollicitaties@broekema.nl t.a.v. Marcella Oosterhof (HRM),
of EA Broekema BV t.a.v. Marcella Oosterhof (HRM), Postbus 70, 9640 AB Veendam.
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Dolf Pathuis, bereikbaar op
tel. 0598-696423. Op onze website vind je meer informatie over onze organisatie.
Uiteraard behandelen we je persoonsgegevens vertrouwelijk en hanteren we een privacy policy, dit conform de
wet AVG. We verwijzen hier ook naar onze website ons privacyreglement.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

