Vacature Kraanmachinist
(mobiele overslagkraan met sorteergrijper)

Ben jij een enthousiaste kraanmachinist? En toe aan een nieuwe uitdaging binnen een groeiende en
vooruitstrevende organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanwege enorme groei in onze sector zijn
wij op zoek naar versterking van ons team.
Wat ga je doen
Als kraanmachinist ben je dagelijks actief met het machinaal sorteren van restantkabels en het bevoorraden van geavanceerde productiemachines. Daarnaast zorg je voor het dagelijks onderhoud aan
onze nieuwe overslagkraan. Je voert jouw taken zelfstandig uit maar samen met het gehele team ben
je verantwoordelijk voor het realiseren van de geplande dagproductie. Geen lopende band of standaard productiewerk maar afwisselend werk waarbij je constant in beweging bent.
Jij bent
 Mega enthousiast en je staat te popelen om onze nieuwe kraan te mogen bedienen
 Blij met de vrijheid die je krijgt om je werkzaamheden zelfstandig uit te kunnen voeren
 Zeer nauwkeurig en bewaakt de kwaliteit van ons verwerkingsproces
 Flexibel en houdt ervan om proactief bij ons aan de slag te gaan
 Tot slot een open, sociaal persoon die graag in een hecht team werkt
Heb jij
 Een MBO werk- en denkniveau 3-4
 Een heftruckcertificaat, een kraancertificaat is een pré
 Minimaal 2 jaar ervaring met de mobiele kraan
Wij bieden
 Een zeer afwisselende en verantwoordelijke job
 Een passend salaris bij je kennis en werkervaring (circa € 2.500 tot € 3.200 bruto per maand)
 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract
 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag
 Goede financiële voorzieningen waaronder een pensioenregeling
 Ruimte voor opleidingen en het volgen van cursussen
 Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
Ons familiebedrijf
Rebode is vooruitstrevend en loopt voorop in de recycle-industrie. Wij verwerken en recyclen 100%
van alle restantkabels die binnen komen in eigen beheer. Bij Rebode worden de kabels op verschillende manieren verwerkt, om zo op een verantwoorde manier de zuiverste producten terug te winnen
en zoveel mogelijk het milieu te sparen. De vrijgekomen materialen worden bewerkt tot (secundaire)
grondstoffen die klaar zijn voor een tweede leven. De industrie kan ze gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe producten. Hierdoor hoeven minder primaire grondstoffen te worden onttrokken aan
de natuur. Dit ontlast het milieu en draagt bij aan de reductie van de Co2-uitstoot. De historie van het
familiebedrijf ligt in Delden. Eind 2016 is het bedrijf in z’n geheel verhuisd naar Gildehaus in Duitsland.
Door deze goede strategische ligging en efficiency, is Rebode een vooruitstrevend recyclebedrijf dat
klaar is voor de toekomst. Dit maakt dan ook dat wij op zoek zijn naar nieuwe aanwinsten binnen ons
bedrijf.
Enthousiast?
Enthousiast? Klik op de button en solliciteer nu! Of mail jouw motivatie met CV naar hr@rebode.de
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op!
Sluit jouw motivatie en achtergrond aan op onze wensen? Dan bellen we je even om telefonisch kennis te maken en een kennismakingsgesprek te plannen.
Heb je nog vragen?
Bel dan gerust even met Mevr. Anouk Bosch 074-3763408

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

