OPERATOR KLEURDER IN DAGDIENST
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
Je zal werken in de kleurafdeling als productie operator. Je werkt nauw samen met je collega’s van de
kleurafdeling en je teamverantwoordelijke. Je bent flexibel om ook op andere afdelingen mee te werken
wanneer dat nodig zou zijn.

Taken
•
•
•
•
•

Afwegen van pigmenten, harsen, additieven, granulaten…
Maken van gekleurde granulaten
Je volgt nauwkeurig de procedures en recepten en leeft de veiligheidsvoorschriften na
Je draagt zorg voor de orde en netheid
Je meldt, registreert en bespreekt eventuele werkingsproblemen met je team

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan vlot met een heftruck rijden, indien je nog geen attest hebt, zullen wij een opleiding voor jou
voorzien
Je bent op de hoogte van maten en gewichten en kan deze omzetten
Je kan zeer nauwkeurig werken en je hebt een affiniteit met kleuren
Je bent zeer gemotiveerd, werkt met plezier en stelt je flexibel op
Netheid en veiligheid vind je belangrijk
Je werkt graag samen maar toch zelfstandig
Een grapje kan je wel verdragen
Wij zien jou graag om: je gedrevenheid, je teamgeest, je nauwkeurigheid… en omdat je elke dag naar
ons terugkomt met je spontane lach.

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 vinden het belangrijk dat jij op een aangename en duurzame manier je werk kan doen. We
voorzien dagelijks gratis drank en fruit in onze refter. Daarnaast krijg je een groeps- en
hospitalisatieverzekering. En het spreekt voor zich dat je ook kan rekenen op een correct salaris. Je start aan
een uurloon van €16.19/uur. 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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