
   
 

Gezocht: Fulltime meewerkend voorman 
 

Wil jij de verantwoordelijkheid dragen voor een productielijn,daarbij behorend team aansturen en 
zelf meewerken in het productieproces? Dan ben jij de meewerkend voorman die wij zoeken voor 
onze vestiging in Maasbracht! Lees snel verder wat de taken zijn die bij deze functie horen: 
 

 Het overzicht houden binnen jouw productielijn 

 Het aansturen van het team(3 à 4 medewerkers) aan de productielijn  

 Het zelfstandig oplossen van eenvoudige storingen aan de productielijn 

 Verantwoordelijk voor het omstelproces van de machines aan de productielijn 

 Je ziet er op toe dat er veilig en volgens de voorschriften gewerkt wordt 

 Het meedraaien aan de productielijn 
 

Wat vragen wij van jou? 

 MBO werk- en denkniveau richting de techniek aangevuld met enkele jaren werkervaring 

 Je bent goed in staat om het overzicht te houden van de we 

 Een gemotiveerde medewerker met “handen uit de mouwen” mentaliteit 

 Woonachtig in de omgeving van Maasbracht is een pre 
 

Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een internationale organisatie gericht op de verkoop van logistieke middelen voor 
transport en opslag. Zo voorzien wij onze klanten van bijvoorbeeld houten pallets, rolcontainers en 
metalen stapelbakken. Op onze vestigingen in Son en Maasbracht worden onder andere de houten 
pallets gemaakt. Werken bij Rotom betekent werken bij een groeiende organisatie waar het 
belangrijk wordt gevonden om te investeren in de medewerkers en de techniek.  
 
Wat bieden wij? 

 Een cultuur die zich laat omschrijven als informeel, laagdrempelig en nuchter 

 Werken in volledig nieuwe fabriek 

 Werken in een schone werkomgeving  

 Een rechtstreeks dienstverband bij Rotom met uitzicht op een vast contract 

 Goede arbeidsvoorwaarden 

 Een functie binnen een groeiende organisatie 
 
Wil jij werken in een internationale organisatie met groeiambities? Stuur dan jouw  
CV bij voorkeur aangevuld met motivatie naar Eline van der Linden per email 
eline.vanderlinden@rotom.nl. 
 
Meer info over Rotom Nederland B.V., zie www.rotom.nl. 
 


