Allround en aankomend folielassers
Ben je technisch ingesteld? Werk je graag in een team en ben je op zoek naar uitdaging en afwisseling?
Dan hebben wij een interessante functie voor je! Om ons te helpen verder te groeien zijn we op zoek
naar een enthousiaste folielassers. Je bent samen met onder andere verkoop binnendienst, verkoop
buitendienst en productontwikkeling verantwoordelijk voor de productie van maatwerk folie voor onze
klanten. Je last folie voor de aanleg van vijvers, zwembaden, zwemvijvers, paardenbakken, daken en
watertanks.
Alles over ons vind je op: www.gauris.nl & www.tuinenvijverdirect.nl
Werkzaamheden
• Het afmeten van de juiste hoeveelheid folie en die folie snijden (LDPE, PVC, EPDM, FPP)
• Als operator bedienen van de machines, waaronder een hoogfrequent lasmachine (FIAB), hete
lucht en hete bout (Leister & Pfaff) waarmee de verschillende soorten folie worden gelast
• Werken volgens werkvoorschriften
• Uitvoeren van de juiste productie administratie
• Controleren van (eind-)producten en gereed maken voor transport
• Het in acht nemen van bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften
• Je kunt de verantwoordelijkheid aan, bent een doorzetter, handig en kan zorgen voor netheid op
de werkplek
Functie eisen
• Tekeningen kunnen lezen
• Ervaring met kunststof, bijvoorbeeld als zeilmaker of dakdekker is een pré
• Heftruckcertificaat is een pré
• Eigen vervoer
• Fysiek fit
• Afgeronde MBO/HBO opleiding
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (Engels en/of Duits is een pré)
Competenties
• Flexibel inzetbaar en stressbestendig (zeker in het hoogseizoen)
• Samenwerkingsgericht
• Positieve werkhouding
• Technisch inzicht
• Kwaliteitsbewust
• Nauwkeurig, controle op eigen werk
• Initiatief nemen
• Gastvrij en klantgericht
Wij bieden
• Een prettige sfeer in een financieel gezonde, jonge ambitieuze en sterk groeiende organisatie
• Mooi product om mee te werken
• Interessante technische omgeving
• Een dagelijkse lunch
• Een aantrekkelijk salaris
• Degelijke opleiding, zowel intern als extern
Solliciteren
Nog meer informatie over deze vacature kun je krijgen door te bellen met 085 303 39 80 en te vragen
naar Annemieke Aal. Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar: annemieke.aal@gauris.eu

