WIL JI J TROT S Z I JN OP JE WE R K ?
Over ons

Rotocoat zoekt voor haar vestiging in Wolvega een

Rotocoat is in Nederland marktleider
in het thermisch verzinken en
poedercoaten van stalen producten.
De kracht van onze organisatie
zit in onze medewerkers. Bij onze
vestigingen in Heerhugowaard,
Wolvega, Kampen en Dieren werken
circa 300 medewerkers.

medewerker bedrijfsbureau

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

controleur / planner

Ben jij de ondersteunende kracht die ook goed kan plannen? Ben je ambitieus en kun jij je
vinden in onze kernwaarden ondernemend, betrouwbaar, gepassioneerd en betrokken? Kom
dan bij ons werken.
Als medewerker bedrijfsbureau – controleur / planner ben jij medeverantwoordelijk voor de
kwaliteitscontrole bij de verzinkerij. Jij controleert de materialen die binnen worden gebracht
op onder andere afmetingen en technische eisen. Daarnaast werk je ook 1 dag per week op de
planning. Bij Rotocoat Wolvega hebben we een vaste planner, maar omdat die ook wel eens
vrij wil word jij zijn vaste achtervang.

Je taken en verantwoordelijkheden:

• incontrole van materialen die binnenkomen
• contact onderhouden met klanten bij problemen en vragen
• contact onderhouden met collega’s om het hele proces van verzinken en poedercoaten zo soepel
mogelijk te laten verlopen
• 20% van de werkweek neem jij de rol van planner op je. Vanuit deze functie verzorg je de planning
van zowel de verzinkerij als van de poedercoating
• ook de administratie die bij deze functie hoort neem jij voor je rekening

Je profiel:
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau bij voorkeur in metaal of bouw
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
ervaring of affiniteit met planning
je beschikt over goede computerkennis, want het zeer belangrijk dat alles goed in de systemen
wordt verwerkt
• je communiceert vriendelijk en duidelijk
• je werkt zelfstandig, netjes en secuur

Wij bieden je:

• een uitdagende functie waarbij er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling
• een prettig en collegiaal team
• naast een goed salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen, 13 ADVdagen, studiekostenregeling, fietsregeling en productiepremieregeling
• na gebleken geschiktheid kom je direct voor onbepaalde tijd bij ons in dienst

Ben jij de medewerker bedrijfsbureau die wij zoeken?

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar
solliciteren@rotocoat.nl. Sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen.
Aanvullende informatie kun je krijgen bij Aukje van der Weij,
HR medewerker van Rotocoat, tel. +31 6 12 77 66 40,
of bezoek onze website website www.rotocoat.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

