WA NTE D
FAST AND ALIVE

Ben jij die enthousiaste
BBL- of BOL-leerling die per direct
een stage of leer-/werkplek zoekt?
DAN HEB JE DIE NU GEVONDEN!

Rotocoat zoekt

enthousiaste BBL- en BOL-leerlingen
Voor de ondergenoemde opleidingen heeft Rotocoat per direct stage- en leer-/werkplekken beschikbaar.
Ben jij op zoek naar een stage of leer-/werkplek waar jij veel kunt leren? Lees dan snel verder.
Rotocoat is in Nederland

Opleidingen:

werken circa 300 medewerkers.
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Wij zijn een resultaatgerichte

Je taken en verantwoordelijkheden:

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

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
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Industrieel lakverwerker niveau 2 (locatie Wolvega en Heerhugowaard)
Assistent installatie- en constructietechniek entree (alle locaties)
Assistent procestechniek entree (alle locaties)
Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie niveau 3 (alle locaties)
Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw niveau 3 (alle locaties)
Monteur service en onderhoud installaties en systemen niveau 2 (alle locaties)

variëren per opleiding en functie
accuraat en netjes werken
het nakomen van afspraken
veiligheid op de werkvloer
het dragen van je persoonlijke beschermingsmiddelen
zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden
orde, netheid en veiligheid op de werkplek
zorgdragen voor schoolopdrachten die uitgevoerd moeten worden op de werkplek

Je profiel:

straatmeubilair en roosters.

een leerzame werkplek op een van de afdelingen die aansluit op jouw opleiding
een uitdagende functie waarbij ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling
goede begeleiding op jouw werkplek
een team met leuke collega’s
Bij een BOL opleiding:
- een eerlijke en passende stagevergoeding
• Bij een BBL opleiding:
- Als jouw leer-/werkbedrijf zullen wij alle onkosten van jouw opleiding voor onze rekening
nemen. Dit betekent dat jij zelf geen school- en boekengeld hoeft te betalen. Daarnaast krijg
je van ons een salaris conform opleidingsniveau en leeftijd, waarbij ook jouw schooldag wordt
doorbetaald. Je contract is in eerste instantie voor de duur van je opleiding. Uiteraard is hierbij
de intentie dit contract om te zetten naar een vast contract zodra jij de opleiding

Rotocoat maakt deel

Wij bieden je:

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
constructie- en bouwbedrijven,
trappenbouwers, stallenbouwers,
fabrikanten van hekwerken,

uit van de business unit
oppervlaktebehandeling van
ROTO. De andere kernactiviteiten
van ROTO zijn ondergebracht in
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• een uitdagende functie waarbij ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling
• een team met leuke collega’s
• een passend salaris

de business units: staal en staal

Dus, ben jij op zoek naar een leuke en leerzame stage of leer-/werkplek?

bewerking, roostertechnologie en

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

strekmetaal.

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.

