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Vanwege uitbreiding en een gezonde groei zijn wij op zoek naar een ervaren en zelfstandige

Machine operator   
 

Klasmann-Deilmann Benelux B.V. is onderdeel van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereldwijde leverancier van 

grondstoffen, substraten en pluggen voor de professionele tuinbouw en boomkwekerij. De organisatie beschikt over 

meerdere productielocaties in Europa.  

Standplaats: Schiedam (Full time – Vast dienstverband)

Wat ga je doen? 

– Het invoeren van orders voor de productie van Big Bales en Big Bags 

– Aanmaken van stickers met daarop de juiste informatie t.b.v. de Big Bales

– Pallets aan en afvoeren met de heftruck

– Na afronding van een order de bunkers schoonblazen voor de volgende order

– Hoes rollen van de Big Bales vervangen

– Kleine onderhoudswerkzaamheden aan de persmachine en het oplossen van kleine storingen

– Het leegrijden van de rollerbaan om de doorstroming van de Big Bales te garanderen en 

 het netjes op voorraad zetten daarvan

– Het laden en lossen van vrachtwagen en containers 

– Het goed onderhouden van de heftruck

Ben jij die positieve en betrokken collega die we zoeken?

– Je bent collegiaal en hebt een open energieke en toegankelijke uitstraling

– Je bent communicatief vaardig, flexibel en initiatiefrijk

– Je hebt affiniteit met machines

– Je beheerst de Nederlandse taal en je kunt je verstaanbaar maken in het Engels

Wat bieden wij jou?

– De mogelijkheid tot het volgen van een opleiding indien noodzakelijk voor de functie

– Een fulltime dienstverband met een marktconform salaris, exclusief 8% vakantiegeld

– Een zelfstandige functie

– Een stabiele werkgever die met je meedenkt

Solliciteer nu

Wil je met frisse impulsen het verschil maken, dan ben je bij ons aan het juiste adres.  We kijken uit naar je sollicitatie!

Stuur je C.V. en gemotiveerde sollicitatiebrief naar: rene.tamboer@klasmann-deilmann.com


