BEN JIJ DE OPER ATOR

DIE W IJ ZOEK EN
De Boer Snijbedrijf is
gespecialiseerd in het snijden
van staal en RVS in elke

In verband met de uitbreiding van onze plasma snijcapaciteit, zijn wij op zoek naar een

gewenste vorm en levert

operator CNC-plasmasnijmachine

autogeen, plasma of laser
gesneden snijwerk in dikte
variërend van 0,5 tot 750 mm.
Daarnaast kan De Boer
Snijbedrijf het materiaal
voorzien van verdere
bewerkingen: laskanten,
verjongingen, kanten breken,
ontbramen, zetten, walsen en
vormen.
De Boer Snijbedrijf en
zusterbedrijf De Boer
Staal zijn gevestigd op
hetzelfde bedrijfsterrein in
Uitgeest. Beide bedrijven
werken nauw samen en
hebben alles onder één
dak: een ruime hoeveelheid
plaatstaal en (Holland)
profielen, specialistische
snij- en vormcapaciteiten
én het stralen en coaten
van staal. De bedrijven
leveren ook complete
scheepsbouwpakketten op
maat. Bij De Boer Snijbedrijf
en De Boer Staal werken circa
50 medewerkers.
De Boer Staal en De Boer
Snijbedrijf maken deel
uit van de business unit
staal- en staalbewerking
van ROTO. De andere
kernactiviteiten van ROTO zijn
ondergebracht in de business
units: roostertechnologie,
oppervlaktebehandeling en
zinkrecycling.

met een ijzersterke mentaliteit.

Je taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

controleren van inkomende goederen op kwantiteit en kwaliteit
zorgen voor de juiste aan- en afvoer van materialen naar de snijmachine
correct instellen van de snijmachine
bewaken van de kwaliteit van het snijwerk
signaleren en herstellen van afwijkingen
direct melden van vertragingen aan je leidinggevende
waarborgen van de continuïteit van te behalen tonnages en levertijden
dagelijks controleren van de snijmachine op technische problemen en zelfstandig oplossen van
kleine storingen
• uitvoeren van regulier en periodiek preventief onderhoud c.q. het vervangen van slijtdelen

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO niveau aangevuld met vakgerichte opleidingen (zoals hijsbewijs en heftruckbewijs)
ervaring in een soortgelijke functie is een pre
in staat om zelfstandig te werken, maar ook in teamverband
goede communicatieve vaardigheden
proactieve en gedreven persoonlijkheid met hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel
leergierig en enthousiast
nauwkeurig en zorgvuldig
stressbestendig en flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit
praktische instelling en bereid om in 2-ploegendienst te werken
woont bij voorkeur in de omgeving van Uitgeest

Wij bieden je:

• mensgerichte organisatie met prettige en collegiale sfeer
• een zelfstandige en verantwoordelijke functie met veel mogelijkheden om eigen initiatieven te
ontwikkelen
• ruimte voor opleiding en ontwikkeling
• een goed salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden: CAO Metaal & Techniek, 25 vakantiedagen
en 13 ADV-dagen per jaar bij fulltime dienstverband, studiekostenregeling, winstdelingsregeling
• bij gebleken geschiktheid bieden wij je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan
Aanvullende informatie kun je krijgen bij Marcel van Haarlem, operationeel manager,
T 06 40 26 44 89 of bezoek onze website www.deboerstaal.nl

Ben jij de operator CNC-plasmasnijmachine die wij zoeken?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV
naar j.vet@deboerstaal.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

