OPERATOR - MENGER
Maak kennis met Sidec
Sidec ontwikkelt en produceert gecoate granulaten en kunstharsvloersystemen voor professionele installateurs
die gevestigd zijn in meer dan 50 landen. Als een middelgrote KMO met 35 medewerkers zijn we gegroeid tot
marktleider voor steentapijt. Vanuit onze missie “met zekerheid de beste partner” hebben we de ambitie om
deze positie verder uit te bouwen door een intensievere commerciële aanpak in binnen- en buitenland, en via
de vernieuwing van het productengamma.

De functie
Veilig en efficiënt produceren en afvullen van verven, lijmen, harsen,… Je werkt nauw samen met al je collega’s
en de teamverantwoordelijken van de afdeling.
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Afvullen en produceren van lijmen, harsen, verven,…
Kleven van etiketten
Je volgt nauwkeurig de procedures
Je draagt zorg voor orde en netheid en houdt jouw werkplek net
Je ziet er op toe dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd
Je meldt, registreert en bespreekt eventuele werkingsproblemen met je teamleider
Digitaal registreren van pickings, van productie- en onderhoudsgegevens
Je werkt steeds creatief mee aan oplossingen en brengt deze over naar zowel je
teamgenoten als naar de teamleider

Je hebt een diploma secundair onderwijs
Je bent vertrouwd met de heftruck, een attest is niet noodzakelijk
Je kan zeer nauwkeurig werken
Je kent maten en gewichten en kan deze omzetten
Je bent zeer gemotiveerd en werkt met plezier
Af en toe eens een grapje van een collega weet je te appreciëren
Netheid en veiligheid vind je belangrijk
Je bent niet bang om repetitief gewichten tot 25 kg te verplaatsen
Hard werken schrikt je niet af
Je stelt je flexibel op
Je leert graag dingen bij en kan zelfstandig werken

Wat mag je verwachten?
Je komt terecht in een familiaal en hecht team waarin er goed wordt samengewerkt en waarin we voor elkaar
opkomen. We investeren met plezier in jouw kennis door middel van een uitgebreide interne opleiding en ook
het volgen van interessante externe opleidingen moedigen we aan. We vinden het belangrijk dat jij op een
aangename en duurzame manier je werk kan doen. En het spreekt voor zich dat je kan rekenen op een correct
salarispakket. Dus, wat mag je verwachten? Filevrij werken in een bedrijf dat aandacht heeft voor milieu,
veiligheid, innovatie en het welzijn van haar medewerkers.
Samen bouwen aan jouw toekomst? Stuur ons je CV via sollicitaties@sidec.be
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