K LEURRIJK BEDRIJF ZOEK T
L A D E N E N L O S S E N TA L E N T
Rotocoat zoekt voor haar vestiging in Dieren per direct een

heftruckchauffeur
Rotocoat is in Nederland marktleider
in het thermisch verzinken
en poedercoaten van stalen
producten. Bij onze vestigingen in
Heerhugowaard, Wolvega, Kampen en
Dieren werken circa 300 medewerkers.
Wij zijn een resultaatgerichte
organisatie waarin onze klanten
centraal staan. Leverbetrouwbaarheid,
flexibiliteit en professionaliteit
vinden wij heel belangrijk. Deze
uitgangspunten komen terug in
onze missie: ‘Rotocoaten betrouwbaar
en snel!’
Wij investeren continu in vernieuwing
van het productieproces, zorg voor
het milieu en ontwikkeling van onze
medewerkers. We zijn ISO 9001 en ISO
14001 gecertificeerd, voldoen aan de
Metaalunie MVO criteria en hebben
veiligheid permanent op de agenda
staan. Tot onze klanten behoren onder
andere constructie- en bouwbedrijven,
trappenbouwers, stallenbouwers,
fabrikanten van hekwerken,
straatmeubilair en roosters.
Rotocoat maakt deel uit van de
Business Unit Oppervlaktebehandeling
van ROTO. De andere kernactiviteiten
van ROTO zijn ondergebracht
in de Business Units: Staal en
staalbewerking, Roostertechnologie en
Zinkrecycling.

Als heftruckchauffeur werk je op de afdeling Expeditie van de verzinkerij. Je
laadt en lost vrachtwagens met staal dat verzinkt moet worden. De vrachten
variëren sterk: van kleine hekwerken tot staalconstructies van enkele tonnen.
Het is erg belangrijk dat je secuur bent en veilig werkt.
Zoek je een leuke uitdaging als heftruckchauffeur en ben je in het bezit van een
geldig heftruckcertificaat? Lees dan snel verder en solliciteer bij ons!

Je taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

laden en lossen van staalconstructies
veilig en zorgvuldig bedienen van de heftruck
vriendelijk te woord staan van klanten
samenwerken en overleggen met collega’s
zelfstandig vrachtbrieven maken via de computer
vrachten tellen en controleren

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
in het bezit van een geldig heftruckcertificaat
kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
servicegerichte en praktische instelling
nauwkeurig en stressbestendig
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
woont in de omgeving van Dieren

Wij bieden je:

• een uitdagende functie met ruimte voor ontwikkeling en het volgen van opleidingen
• een leerzame werkplek in een bedrijf dat gekenmerkt wordt door een ongedwongen
sfeer en korte communicatielijnen
• een team met leuke collega’s
• een goed salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden, waaronder 27 vakantiedagen
en 13 ADV-dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, studiekostenregeling,
fietsregeling en productiepremieregeling
• bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ben jij het laden en lossen talent dat wij zoeken?

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV aan
solliciteren@rotocoat.nl (sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen)
Aanvullende informatie kun je krijgen bij Saskia de Rie,
HR manager van Rotocoat, tel. +31 6 53 53 87 94,
of bezoek onze website www.rotocoat.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

