VACATURE SNIJDER
KORTE FUNCTIEOMSCHRIJVING
In deze functie maak je deel uit van het lasersnij-team, waarbij je samenwerkt met de machine-programmeur en de
machine-operator. De werkzaamheden zullen het volgende omvatten:
-

beladen en ontladen van de lasersnijmachines
gesneden producten waar nodig ontbramen
producten sorteren en verzamelen en gereedmaken voor verzending
waar nodig hand-en-span diensten verlenen
het zelfstandig werken met de machines behoort op termijn tot de mogelijkheden.
Ook enig onderhoud van de machines valt binnen het takenpakket.

FUNCTIE-EISEN
Om deze functie goed in te kunnen vullen:
-

Heb je een werk en denkniveau LTS/VMBO
werk je nauwkeurig en precies;
beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
beheers je de Nederlandse en/of Engelse taal;
ben je bij voorkeur woonachtig in de regio Woerden;
Ben je flexibel en bereid om te werken in wisseldiensten.

WIE WIJ ZIJN
ReviconBarosta produceert onderdelen en samengestelde componenten in uitsluitend roestvast staal en realiseert
complete installaties. Dit doen wij in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie, de chemie, de farmacie, de energie- en
milieutechnologie en overige markten. Uitsluitend RVS, waarbij aandacht, service en een zeer hoge kwaliteit altijd
centraal staan. ReviconBarosta is het resultaat van de fusie tussen Revicon B.V. en Barosta B.V. en is de grootste
onafhankelijke RVS componenten leverancier van Nederland. Op onze state-of-the-art productielocatie in Woerden
werken wij met een team van zo’n 100 hoog gekwalificeerde vakmensen.
De komende jaren bouwen wij onze specialismes nog verder uit, zowel in de breedte als in de diepte.
WAT WIJ BIEDEN
Naast het werken in een groeiende organisatie met ontwikkelmogelijkheden, bieden we je een marktconform salaris
o.b.v. de Metaalbewerking CAO, 8% vakantietoeslag en neem je automatisch deel aan de bij ReviconBarosta geldende
pensioenregeling Pensioenfonds Metaal en Techniek. Tevens heb je bij een fulltime dienstverband van 38 uur per week
recht op 25 vakantiedagen. Een goed salarispakket is echter niet alles. Binnen ReviconBarosta bieden wij ook de
mogelijkheid om te leren en te groeien middels trainingen en aanvullende scholing. Heb je inhoudelijke vragen over de
functie, neem dan contact op met HR, telefoon 0348 - 457040.
Ben je geïnteresseerd in de functie bij ReviconBarosta, stuur dan je sollicitatie met een uitgebreid CV ter attentie van
Fatima Eddahby-Najem, pz@reviconbarosta.com.

Acquisitie op basis van deze, of andere op www.reviconbarosta.nl gepubliceerde vacatures, wordt niet gewaardeerd.

