WIL JIJ TROTS ZIJN OP JE WERK?
Over ons
Rotocoat is in Nederland marktleider
in het thermisch verzinken en
poedercoaten van stalen producten.
De kracht van Rotocoat zit in onze
medewerkers. Werkgeluk staat bij
ons centraal. Wij investeren daarom
graag in de opleiding en ontwikkeling
van onze medewerkers. Bij onze
vestigingen in Heerhugowaard,
Wolvega, Kampen en Dieren werken

Rotocoat zoekt voor haar vestiging in Heerhugowaard een

controleur

(fulltime)

Het is maandagochtend, een nieuwe werkweek staat voor de deur. Vol energie stap je in de auto,
of nog liever op de fiets, naar Rotocoat Heerhugowaard. Als je het terrein oploopt, zie je de verzinkte
buiskolommen liggen die het futuristische reuzendak van het stationsplein in Utrecht Centraal zullen
gaan dragen. Je voelt je trots, want dit is het eindproduct waar je aan hebt meegewerkt. Als je de
kantine in loopt, neem je een bakje koffie en maak je een praatje met je medecontroleur. Wat gaat de
dag brengen vandaag?

circa 300 medewerkers.
Wij zijn een resultaatgerichte
organisatie waarin onze
klanten centraal staan.
Leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit
en professionaliteit vinden wij heel
belangrijk. Deze uitgangspunten

Je start je computer op en pakt de eerste order van die dag. Je loopt het terrein op en controleert of
de juiste materialen zijn aangekomen en of alles compleet is. Het valt je op dat de telling niet klopt, er
is een product te weinig aangeleverd. Je belt de klant om te vragen of er iets is misgegaan. De klant
houdt voet bij stuk en geeft aan dat de juiste aantallen zijn doorgegeven.Maar je hebt voldoende
klantervaring om het probleem goed op te lossen. Je hebt tenslotte hetzelfde doel als de klant: een
goed verzinkt eindproduct binnen de afgesproken levertijd.

komen terug in onze missie:
‘Rotocoaten betrouwbaar en snel!’
Wij investeren continu in vernieuwing
van het productieproces, zorg voor
het milieu en ontwikkeling van onze
medewerkers. We zijn ISO 9001 en
ISO 14001 gecertificeerd, voldoen
aan de Metaalunie MVO criteria en
hebben veiligheid permanent op
de agenda staan. Tot onze klanten
behoren onder andere constructieen bouwbedrijven, trappenbouwers,
stallenbouwers, fabrikanten van
hekwerken, straatmeubilair en
roosters.
Rotocoat maakt deel
uit van de Business Unit
Oppervlaktebehandeling van ROTO.
De andere kernactiviteiten van ROTO
zijn ondergebracht in de Business
Units: Staal en staalbewerking,
Roostertechnologie en Zinkrecycling.

Als controleur bij Rotocoat ben je nauwkeurig en servicegericht. Je zorgt er samen met je
collega’s voor dat alle producten die binnenkomen op juistheid worden gecontroleerd, zowel op
soorten materiaal als hoeveelheden. Als controleur ben je een van de belangrijkste schakels in het
productieproces en zorg je ervoor dat de juiste producten de fabriek ingaan zodat de order snel en
efficiënt kan worden uitgevoerd.

Functie-eisen:

• MBO-4 werk- en denkniveau
• werkervaring in een productieomgeving is een pre

Deze eigenschappen passen bij jou:

• Je bent een harde werker en vindt het heerlijk om de helft van de tijd buiten te werken, je bent
tenslotte niet van suiker.
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar vindt het ook leuk om in een team te werken.
• Je kunt prioriteiten stellen, schakelt snel en gaat graag het gesprek aan met de klant.
• Je kunt prima met een computer omgaan en leert snel.
• Je denkt niet in problemen, maar in oplossingen en verliest de kwaliteit en de wens van de klant
nooit uit het oog.
• Je bent flexibel en vindt het geen probleem eerder te beginnen of langer door te werken als het
druk is want je weet dat het belangrijk is om deadlines te halen.

Waarom zou je bij ons willen komen werken?

• Als controleur krijg je alle vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Wij investeren graag in jouw
ontwikkeling en bieden je alle ruimte voor het volgen van opleidingen en trainingen.
• We hebben een leuk en collegiaal team dat graag samen met jou elke uitdaging wil aangaan.
• Wij bieden je een goed salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen
en 13 ADV-dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, studiekostenregeling, fietsregeling en
productiepremieregeling.
• Na gebleken geschiktheid, kom je direct voor onbepaalde tijd bij ons in dienst.
• Onze verzinkerij lijkt misschien wel oud, maar dat betekent niet dat deze is afgeschreven. De
komende tijd zal er flink in worden geïnvesteerd.

Ben jij die controleur die wij zoeken?

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV aan solliciteren@rotocoat.nl
Sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Suzanne Visser,
HR medewerker van Rotocoat, tel. +31 561 69 16 26
of bezoek onze website www.rotocoat.n.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

