Gezocht: Machine operator
Wil jij een afwisselende functie waarin je jouw technische kennis en vaardigheden toe kunt passen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Rotom groeit en daarom zoeken wij versterking in de productie voor
onze vestigingen in Son en Maasbracht.
De taken zijn als volgt:
 Productiewerk:
 Productie houten verpakkingen; assemblage, zagen, schaven, boren etc.
 Productie houten pallets in de machinale productie.
 Sorteringen en reparaties gebruikte pallets.
 Assemblage en reparatiewerk van metalen logistieke hulpmiddelen.
 Signalering van eventuele manco’s of gebreken m.b.t. producten en orders en hiervan melding
maken bij direct leidinggevende.
 En eventuele andere vergelijkbare werkzaamheden afhankelijk van de kennis en kunde die jij
meebrengt.
Wat vragen wij van jou?
 Een gemotiveerde collega met “handen uit de mouwen” mentaliteit;
 Interesse in techniek;
 Een collega met affiniteit voor machines, die het prettig vindt om fysieke arbeid te verrichten;
 Ervaring op de heftruck is een pre;
 Woonachtig in de omgeving van Son 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;
 De mogelijkheid om in ploegen te werken;
 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.

