Gezocht: Fulltime allround Medewerker Productie en Heftruck
Voor ons depot in Tilburg zoeken we maar liefst twee nieuwe collega’s! Op deze kleinschalige
vestiging worden pallets gesorteerd, gerepareerd en handmatig geproduceerd. Het huidige team
bestaande uit een Depotmanager en 3 a 4 directe collega’s zoekt versterking bij deze
werkzaamheden. De hoofdtaak van deze functie is meedraaien in de productie. En waar nodig spring
je bij op de heftruck. Ben jij geïnteresseerd in deze veelzijdige baan? Reageer dan snel zodat we een
kennismakinggesprek en een rondleiding kunnen plannen.
De taken zijn als volgt:
 Het sorteren van gebruikte pallets, zowel machinaal als handmatig;
 Reparatie pallets;
 Handproductie;
 Heftruck rijden;
 En eventuele andere vergelijkbare werkzaamheden.
Wat vragen wij van jou?
 Ervaring met dit werk is niet nodig, maar je hebt wel ervaring met het verrichten van fysieke
arbeid en haalt hier plezier uit;
 Een gemotiveerde collega met “handen uit de mouwen” mentaliteit;
 Je hebt affiniteit met machines;
 Bij voorkeur ben je in het bezit van een heftruckcertificaat of je bent bereid deze op onze
kosten te behalen;
 Woonachtig in de omgeving van Tilburg.
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. Wij hebben verschillende vestigingen in het land met twee grote
productielocaties in Son en Maasbracht. 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 functie in dagdienst;
 Werken in een schone werkomgeving;
 Fruit van het werk;
 Goede arbeidsvoorwaarden;
 Opleiding en ontwikkeling;
 Werken bij een groeiende organisatie.
Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan jouw CV naar Eline van der Linden per email
hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012

