Ben jij ook geïnteresseerd in bouwmaterialen met een technisch kantje? Dan is Sidec iets voor
jou! Wij zijn een familiale KMO met 25 enthousiaste medewerkers, gesitueerd op het
industrieterrein ‘Berkebossen’ in Balen. Sidec is marktleider in de Benelux voor de productie van
gekleurd grind in de bouwsector en is ook zeer actief in de sportsector! Wij hebben grote dromen
om deze positie verder uit te breiden door productvernieuwing en internationale uitbreiding van
onze markt. Daarom zijn we op zoek naar:
PRODUCTIEOPERATOR MENGER / MAGAZIJNIER
WERKEN BIJ SIDEC?

Lorenzo Sterckx

‘Ik ben nu meer dan 1 jaar bij Sidec aan het
werk. Ik voelde mij meteen aangesproken door
het product en het groeipotentieel in dit
bedrijf. Een leuk technisch product, wilde
groeiplannen,
in combinatie met leuke
collega’s! Ik hou van het precisie werk in de
productie, van het gezonde werktempo en de
flauwe moppen van mijn collega’s. En ’s
avonds heb ik zelfs nog energie over om met
mijn vrienden te gaan voetballen. Een dag
werken bij Sidec vliegt zo voorbij. En mijn
collega’s… die zijn geweldig! Toen ik hier
begon, voelde ik mij na de 2de dag al helemaal
thuis. Ik ben blij dat ze mij deze kans hebben
gegeven en misschien zie ik jou hier ook
binnenkort!’ –

WAT JE ECHT DOET?
Als PRODUCTIEOPERATOR menger verzorg je na een grondige opleiding de productie mengen van
verven en lijmen . Jouw takenpakket:
o

Je bent verantwoordelijk voor het nauwgezet afwegen van pigmenten, harsen, additieven en
granulaten.

o

Je produceert de gevraagde goederen volgens de vooropgestelde procedures.

o

Je zorgt voor een juiste digitale registratie van productie- en onderhoudsgegevens.

o

Je communiceert vlot met je collega’s en teamleiders over de productie.

o

Kwaliteit, netheid en veiligheid staat bovenaan je prioriteitenlijst.

o

Je denkt mee na over creatieve oplossingen en innovaties.

o

Je verzamelt met een heftruck de juiste goederen in het magazijn om aan de slag te gaan.

Als MAGAZIJNIER ben je nauwkeurig, kan je omgaan met klanten, heb je een goede heftruck – en
reachtruck ervaring, kan je omgaan met een computer. Magazijnervaring is een pluspunt.
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BEN JIJ ONZE NIEUWE PRODUCTIEOPERATOR – MAGAZIJNIER ?
o

Je kan logisch nadenken en bent goed in het afwegen van maten en gewichten.

o

Je kan vlot met een heftruck rijden. Reachtruck is een pluspunt.

o

Je houdt van een leuke variatie tussen productie en magazijnwerk en bent hierdoor ook
flexibel naar starturen toe tijdens de dag.

o

Je houdt van een propere werkplaats.

o

Je bent een plantrekker: met de juiste instructies ga je zelf aan de slag, je ziet werk,
neemt zelf initiatief en als het even tegen zit vraag je een collega hulp.

o

Je hebt sportief kantje: je bent graag een hele dag bezig aan een leuk tempo en zelfs
dan heb je nog energie over voor je leuke hobby met je vrienden.

o

Je raakt geprikkeld door het zelf produceren van technische producten.

o

Je denkt mee in de verdere groei van Sidec: wij staan open voor jouw inbreng.

o

Je draagt een verantwoordelijkheidsgevoel voor de taken waar Sidec op jou rekent.

o

Je spreekt en begrijpt goed de Nederlandse taal en omgaan met klanten schrikt je niet
af.

o

Je heb geen angst om een PC te gebruiken.

o

Je bent flexibel inzetbaar: wij werken 38 uur/week.

o

Wij zien jou graag om:


Je gedrevenheid



Je teamgeest



Je nauwkeurigheid



… en omdat je elke dag naar ons met je lach blijft terugkomen.

HOE IS HET OM VOOR SIDEC TE WERKEN?
o

Sidec is veel meer als een job:


Sidec medewerkers zijn geprikkeld door onze technische producten



Sidec medewerkers zijn gepassioneerd om deze producten zo precies mogelijk te
produceren en correct te leveren aan onze klanten



Sidec medewerkers willen meedenken aan innovaties en verbeteringen in het
bedrijf



Sidec medewerkers kennen elkaar, helpen elkaar en lachen met elkaar

o

Wij houden van werken, en als het even tegenzit, blijven we ervoor gaan.

o

Leuke bende collega’s.

o

Wij werken hard, maar in leuke flexibele uurroosters.

o

Een job met een vast aantrekkelijk salaris.

o

Vooruitzicht op een contract van onbepaalde duur van 38u/week.

WIL JE ONS LEREN KENNEN?
Stuur ons dan een leuke motivatiebrief en cv naar sollicitaties@sidec.be

SIDEC…color your life!
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