
  
   

Machine Operator - Nieuwe pallet productie 
Fulltime 

Son 
 
Rotom groeit en daarom zoeken wij versterking in de productie voor onze vestiging in Son! Wil jij aan 
de slag  in de functie van Machine operator dan dagen wij jou uit om te solliciteren bij Rotom!   
 
De taken zijn als volgt: 

 Jij bedient de machines en zorgt voor het tijdig aanvoeren van het materiaal; 

 Jij zorgt voor een juiste set up en bouwt de machine om zodat het gewenste product 
gedraaid kan worden; 

 Je controleert de productie op kwaliteit en stuurt bij indien nodig. Storingen aan de machine 
kun je zelf oplossen. 

 
Wat vragen wij van jou? 

 Vmbo- of mbo werk- en denkniveau; 

 Je hebt affiniteit met techniek; 

 Het is een pre als je al ervaring hebt met het besturen van machines; 

 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Je bent collegiaal, leergierig en kwaliteit gericht; 

 Een gemotiveerde collega met “handen uit de mouwen” mentaliteit; 

 Woonachtig in de omgeving van Son. 
 
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; 

 Goede arbeidsvoorwaarden; 

 Een functie binnen een groeiende organisatie; 

 Doorgroeimogelijkheden. 
 
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/ 06-
15428227. 
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