OPERATOREN
Ben je hands-on, gemotiveerd en verkies je een job op lange
termijn. Werk je graag zelfstandig maar hou je toch van de
dynamiek binnen een team. Wil je investeren in je
toekomst en jezelf verder ontwikkelen. Heb je oog voor
detail, kwaliteit en veiligheid
Dan ben je de perfecte kandidaat en hebben we bij Rex de
job die je zeker zal aanspreken.

Profiel:
•
•
•
•

Je bent procesoperator met een A2 diploma Elektromechanica of Mechanica of gelijkwaardig door
ervaring
Je hebt ervaring met automatisch gestuurde processen, CNC of metaalbewerking
Je hebt interesse in chemie (pluspunt, geen must)
Je houdt van techniek

Wat kan je voor ons doen?
Na interne opleiding op de werkvloer word je volgens interesse ingezet voor tal van functies.
•

Als Profileerder maak je de staalplaten op onze profileerlijn.

•

Als Controller Invoer Lijm ben je verantwoordelijk voor de invoer van de coils en platen en volg je
de in-flow op de lijn op.
Als Schuimer sta je in voor de schuimkwaliteit en de correcte schuimparameters van elk type paneel.

•
•
•

Als Controller Zaagmachine ben je verantwoordelijk voor de output van de lijn waarbij alles correct
moet worden verpakt.
Als Afvoerder neem je alle verpakte pakken van de lijn af en stockeer je die op een veilige manier
buiten klaar voor transport naar de klant.

Hoe ziet je dag eruit?
•
•
•
•
•
•

Je bedient en stelt onze installaties zelfstandig in.
Je controleert en optimaliseert daarbij voortdurend onze productie en afgewerkte producten.
Je stuurt bij waar nodig in functie van de gestelde normen naar kwaliteit, kwantiteit, veiligheid en
milieu.
Eenvoudige storingen probeer je samen met het team te analyseren en op te lossen.
Je transporteert materialen en producten met de rolbrug en/of hef- of reachtruck.
Je houdt alles ordelijk en net en zorgt voor een aangename werkomgeving.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende stabiele vaste job binnen een nononsens cultuur
Een moderne sterk geautomatiseerde productie
Internationaal karakter
Tal van doorgroeimogelijkheden en uitdagingen
Focus op ontwikkeling van talent door opleiding
Informele positieve werksfeer binnen een warm team
Open communicatie en vlakke structuur
Aandacht voor veiligheid en milieu
Leute en voldoening in de job
Mooi verloningspakket met extralegale voordelen

Plaats van tewerkstelling:
Industriepark Doornik, zeer vlot bereikbaar, geen files

Uurrooster:
Voltijdse tewerkstelling in 3 ploegen afwisselend per week VM / NM / nacht cyclus om de 3 weken

Goesting?
Laat van je horen, stuur je cv naar s.maes@rexpanels.com of bel ons op het nummer 0492/97.90.30
We zijn benieuw naar je ambities!

