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

Rotocoat zoekt voor haar vestiging in Wolvega per direct een

monteur

die de handen uit de mouwen wil steken en die het leuk vindt om mee te denken over
en mee te werken aan vernieuwing van onze technische (productie) installaties.

Je taken en verantwoordelijkheden:

‘Rotocoaten betrouwbaar en snel!’

• inspecteren van technische (productie) installaties
• uitvoeren van (preventief) technisch onderhoud aan productie-installaties, heftrucks en
gebouwen, zowel elektrotechnisch als mechanisch
• zorgen voor het snel verhelpen van storingen
• uitvoeren van technische adviezen inzake verzinken en procesbaden
• zorgen voor en toezicht houden op orde, netheid en veiligheid in de technische
ruimten, bijbehorende magazijnen en in de fabriek
• zorgvuldig naleven van de onderhoudsplanning en registeren van uitgevoerde
werkzaamheden
• incidenteel contact met externe bedrijven
• meedraaien in de consignatiedienst

Wij investeren continu in vernieuwing

Je profiel:

vestigingen in Heerhugowaard,
Wolvega, Kampen en Dieren werken
circa 300 medewerkers.
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:

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.

• minimaal MBO werk- en denkniveau
• werkervaring in een soortgelijke functie in een productieomgeving, bij voorkeur in de
metaal
• goed analytisch vermogen en in staat prioriteiten te stellen
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• stressbestendig en flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit
• sterk verantwoordelijkheidsgevoel
• beschikt over rijbewijs B en een auto
• woont op maximaal 25 km afstand van Rotocoat Wolvega

Wij bieden je:

• een uitdagende en verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatieven
• een zelfstandige functie binnen een bedrijf dat gekenmerkt wordt door een ongedwongen
sfeer en korte communicatielijnen
• ruimte tot verdere ontwikkeling en het volgen van opleidingen
• een team met leuke collega’s
• een goed salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13
ADV-dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, studiekostenregeling, fietsregeling en
productiepremieregeling
• bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ben jij de technische handyman die wij zoeken?

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

