Uitdagende functie in de productie
van daglichtoplossingen
Wat ga je doen?
Met onze lichtkoepels en daglichtsystemen brengen we daglicht in woningen, industrie, scholen en op vele
andere plekken. In mei 2019 zijn wij verhuisd naar een nieuw hypermodern productie- en kantoorgebouw in
Opmeer.
Vind jij het uitdagend om machines in te stellen, te bedienen en draaiende te houden en houd je van
aanpakken? Ben je op zoek naar een afwisselende baan waarin je samen met collega’s topkwaliteit
lichtkoepels maakt van kunststof? Wil je graag een baan voor de lange termijn en ben je bereid tezijnertijd
in een 2 ploegendienst te werken. Dan kun jij ons team als machine-operator versterken!
MACHINE OPERATOR BLAZERIJ / VACUUM VORMEN/ CNC

Wie zoeken wij?
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die in belangrijke voldoen aan de volgende functie eisen:
•	Een gemotiveerd medewerker die opgeleid wil worden tot een vakbekwame machineoperator aan onze
blaasmachines en/of CNC machine
• Twee rechterhanden met ervaring als operator in een productieomgeving
• Bij voorkeur kennis van PLC besturingen
• Minimaal mbo-2 niveau (Vapro A is een pré)
De volgende competenties klinken jou bekend in de oren:
• Een echte aanpakkersmentaliteit
• De wil om van je collega’s te leren
• Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Woonachtig in een straal van 30 km vanaf Opmeer

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een goed salaris met reiskostenvergoeding en vakantietoeslag
Een winstuitkering
24 vakantiedagen en 10 ATV dagen
Mogelijk een 2 ploegendienst met natuurlijk een ploegentoeslag
Bekijk ons assortiment voor utiliteitsgebouwen | VELUX Commercial

Hoe kan je solliciteren?
Laat onze personeelsadviseur Tineke van der Vlugt weten wie je bent! Een opsomming van je kennis en ervaring en
een korte motivatiebrief is voldoende! Binnen een paar dagen hoor je van ons hoe de sollicitatieprocedure gaat verlopen.
Tel.nr. 0226 366151 of per e-mail tineke.vandervlugt@velux.com
Lees meer over hoe VELUX Commercial : https://commercial.VELUX.nl/producten/jet-bik

