Technisch operator plastic productie – Dagdienst
Antwerpen 4

Full-time

Wat je gaat doen
Omschrijving van de job
Voor een productie bedrijf in regio Antwerpen zijn we momenteel op zoek naar een technisch productie operator voor de
afdeling afzak.
Dit bedrijf is groot en internationaal. Deze gevestigde speler houdt zich bezig met logistiek, distributie én productie. Voor
hun vestiging hoogbouwmagazijn in Antwerpen zoeken ze een operator.
Als operator afzak zal je werken in de vestiging in Antwerpen en werken bij de plastic zakken die gebruikt worden voor de
opslag van plastic materialen.
Je hebt een technische productie job en werkt met moderne technologie.
Met behulp van een tablet bedien je een machine die de zakken op tijd zal afknippen wanneer deze gevuld worden. In
deze zakken worden plastic materialen opgeslagen. Tegelijkertijd sta je ook in voor de kwaliteitscontroles van de zakken
en het verhelpen van kleine storingen aan de machine. Je zal ook instaan voor het ombouwen en instellen van de
machine.

Wat wij vragen

Wat wij bieden

Ervaring als technisch operator of als junior
technieker is ideaal.
Je bent technisch sterk. Je hebt bijvoorbeeld ervaring
als technisch operator of volgde een relevante studie
zoals monteur - mechanica, of sleutelt in je vrije tijd
graag aan auto’s,…
Je bent vlot met machines en kan werken met
moderne technologie zoals een tablet en computer.
Je spreekt goed Nederlands.
Ruwer fysiek werk schrikt jou niet af, maar je hebt
tegelijk oog voor detail en kwaliteit.
Je kan vlot op het werk geraken. Deze firma is
gelegen in regio Antwerpen, maar niet in het centrum.
Dit bedrijf is niet bereikbaar met de bus of tram.
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Een mooi startloon van 14 euro per uur.
Een job in dagdienst en vrije weekends.
Een onmiddellijk vast contract is bespreekbaar indien
je over zeer relevante skills beschikt. Hoe dan ook is
dit een job voor op lange termijn met een vast
contract als einddoel.
Een job in regio Antwerpen.
Een afwisselende job waarbij je nog kan groeien en
kan bijleren.
Veel vakantie! Bovenop de wettelijke vakantie, heb je
nog 12 ADV dagen extra.

