Gezocht: Fulltime Meewerkend Voorman Volautomatische Pallet Robot Lijn
Wil jij een afwisselende productiefunctie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Rotom groeit en heeft een volledig
nieuwe productie plant opgebouwd in Maasbracht. Om de ontwikkeling en groei verder te borgen zoeken wij
versterking in de volautomatische productie.
De werkzaamheden zijn als volgt:
Na een gedegen inwerk periode op onze volautomatische pallet robot lijn ga je een coördinerende rol krijgen.
Dit betekent dat je zowel in de dagelijkse aansturing van de productielijn een rol gaat spreken maar ook in de
maximalisering van de output.
Samen met het interne Lean-Team ga je kijken naar de optimalisering van de lijn en onderwerpen hierbij zijn
maximalisering van de output van de lijn, reductie omsteltijden, (preventief) technisch onderhoud van de
productielijn en kwaliteit grondstoffen.
Wat vragen wij van jou?
 MBO niveau verkregen door opleiding of ervaring;
 Een gemotiveerde collega met “handen uit de mouwen” mentaliteit;
 Een collega met affiniteit voor machines en techniek;
 Woonachtig in de omgeving van Maasbracht is een pre;
 Het bezit van een heftruck certificaat of de bereidwilligheid deze te behalen 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 een schone werkomgeving ;
 Een rechtstreeks dienstverband bij Rotom met uitzicht op een vast contract;
 Goede arbeidsvoorwaarden;
 Een functie binnen een groeiende organisatie;
 Doorgroeimogelijkheden.
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 hrm@rotom.eu.
Meer info over Rotom Nederland B.V., zie www.rotom.nl.

