Vacature: productieoperator menger - Sidec nv
WIE IS SIDEC?
Sidec is een middelgrote KMO in de scheikunde met een 35 medewerkers, en is gesitueerd op
het industrieterrein ‘Berkebossen’ in Balen. Sidec is marktleider in de Benelux voor gekleurd
grind in de bouwsector en is sinds kort ook zeer actief in de sportsector. Sidec heeft een groeiend
netwerk van klanten wereldwijd en heeft de ambitie om deze positie verder uit te breiden in de
toekomst, via vernieuwing van het productengamma en via het activeren van de commerciële
aanpak in binnen- en buitenland.
De functie:
Veilig en efficiënt produceren en afvullen van verven, lijmen, harsen,…
Plaats in de organisatie:
Je werkt nauw samen met al je collega’s en de teamverantwoordelijken van de afdeling.
Taken:
• 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
Profiel:
• Je hebt een diploma secundair onderwijs
• Heftruckbrevet met ervaring is een must
• Je kan zeer nauwkeurig werken
• Je kent maten en gewichten
• 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
Solliciteren :
• Stuur je CV via mail aan Leen Donckers (personeelsdienst) : sollicitaties@sidec.be

