De Wit B.V. (±120 medewerkers) is uniek als zelfstandige producent van lichte bevestigingen, met het accent op gehard stalen nagels. Het bedrijf
produceert en ontwikkelt op de hoofdvestiging in Helmond en heeft eigen verkoopkantoren in Duitsland en Frankrijk. Met het A-merk DON
QUICHOTTE is wereldwijd een uitstekende reputatie in meer dan 60 landen opgebouwd. Tevens wordt een uitgekiend programma van kunststof
bevestigingen aan de bouw, elektro- en sanitair branche geleverd. De Wit biedt wereldwijd met haar totaalconcept full service op maat. Ter
versterking van de harderij onderdeel van de productie afdeling zijn wij op zoek naar een zelfstandige

Operator Hardingsovens/Poetskamers
De Functie
Je bedient en stelt onze installaties.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je brengt de juiste nagels naar de Poetskamers/Hardingsovens met behulp van de heftruck en de kraanbaan
Je stelt poetstrommels en hardingsovens in volgens de opgegeven specificatie
Je controleert het door jou geproduceerde product en legt dit vast
Je registreert metingen in het SPC systeem
Je scant het product en draagt het over aan de volgende afdeling
Je verhelpt kleine storingen ondersteund door PLC meldingen
Je voert eerstelijns onderhoud uit, zoals reinigen, smeren en bewaken van de baden
Je hebt affiniteit met het werken in de metaal

Gevraagd
Je voldoet aan de volgende eisen:
• Een heftruck certificaat is een pré
• Je bent flexibel, resultaatgericht, stressbestendig en besluitvaardig
• Je bent een teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden
De Wit B.V. biedt een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Een organisatie met veel
ambities en een gezond toekomstperspectief die volop in ontwikkeling is en waar jouw talenten en kwaliteiten worden
gewaardeerd en waar je ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. Marktconforme arbeidsvoorwaarden. Het betreft een
fulltime (40 uur) functie in 3-ploegendienst.
De cao Metalektro is van toepassing.
Sollicitatie met cv kan je bij voorkeur via de email sturen aan:
De Wit B.V.
T.a.v. Mevr. A. Hendriks, Afd. Personeelszaken
Postbus 60
5700 AB HELMOND
Email: pz@dewit-helmond.nl

