K L EUR R IJK B ED R IJF ZO EK T
P RO D U C T I E TA L E N T
Rotocoat zoekt voor haar vestiging in Heerhugowaard / Wolvega:

productiemedewerkers poedercoating
Rotocoat is in Nederland marktleider

die graag hun handen uit de mouwen steken.

in het thermisch verzinken
en poedercoaten van stalen
producten. Bij onze vestigingen in
Heerhugowaard, Wolvega, Kampen en

Als productiemedewerker poedercoating ben je verantwoordelijk voor jouw taken
binnen het productieproces. Onder begeleiding van de voorman zorg je er samen met
je collega’s voor dat er netjes en veilig wordt gewerkt.

Dieren werken circa 300 medewerkers.

Je taken en verantwoordelijkheden:
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
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ophangen van materiaal
spuiten van materiaal
afhalen van materiaal
keuren van materiaal
controle op laagdikte en uiterlijk
inpakken van materiaal
bedienen van de heftruck (indien nodig)
efficiënt en effectief uitvoeren van de werkzaamheden
orde, netheid en veiligheid op de werkplek

van het productieproces, zorg voor
het milieu en ontwikkeling van onze

Je profiel:

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 constructie- en bouwbedrijven,

MBO werk- en denkniveau
diploma Spuiter en/of diploma Heftruckchauffeur is een pre
je beschikt over theoretische technische kennis
kennis van producteigenschappen en kwaliteiten
ervaring in een soortgelijke functie als spuiter en/of straler is een pre
ervaring in het werken met computersystemen

trappenbouwers, stallenbouwers,
fabrikanten van hekwerken,

Wij bieden je:

straatmeubilair en roosters.

•
•
•
•

Rotocoat maakt deel uit van de
business unit oppervlaktebehandeling

een leerzame werkplek op de afdeling poedercoating
een uitdagende functie waarbij ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling
een team met leuke collega’s
een passend salaris

van ROTO. De andere kernactiviteiten
van ROTO zijn ondergebracht in de

Past deze baan bij jou?

Business Units: Staal en

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV aan
solliciteren@rotocoat.nl

staalbewerking, Roostertechnologie en
Zinkrecycling.

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 www.rotocoat.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

