Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating met 8 productielocaties en 2
verkoopkantoren in Nederland. Struyk Verwo Infra voert met 20.000 actieve artikelen een breed en diep
assortiment. Dit is gebaseerd op de dynamiek van nieuwe producten ten gevolge van specifieke, individuele
klantwensen en assortimentsoptimalisatie en innovatie product- en conceptontwikkeling. Dagelijks rijden er
gemiddeld 150 vrachtwagens om de betonnen bestratingsproducten en prefab elementen tijdig en compleet op
elke gewenste eindbestemming te brengen. Struyk Verwo Infra is onderdeel van de Ierse onderneming Cement
Roadstone Holding (CRH), een mondiale producent en distributeur van hoogwaardige bouwmaterialen.
Wij zij op zoek naar een:

Machine Operator – locatie Oosterhout
Doel van de functie
Als Operator ben je verantwoordelijk voor één van de productiemachines voor het maken van banden. Na een
gedegen inwerkperiode kun je zelfstandig deze machine bedienen en heb je het productieproces eigen gemaakt.
Daarnaast pleeg je (preventief) onderhoud en draag je jouw steentje bij aan het optimaliseren van de (technische)
productieprocessen. Je rapporteert aan de productieleider en/of voorman en je bent werkzaam in een dagdienst.

Belangrijkste taken &verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid voor en bediening van complexe machines
Bedienen van de machine/ installatie volgens voorschrift
Waarschuwen bij (dreigende) storingen
Controleren en bewaken van het gehele productieproces van de machine/ installatie
Zorgdragen voor de administratie van relevante gegevens (Operational Excellence)
Zorgdragen voor een ordelijke en nette werkomgeving
Zorgdragen voor een veilige werkomgeving, en daarbij gebruik maken van de aanwezige
beschermingsmiddelen
Heeft contacten met de plantmanager, productieleider, medewerkers van de technische dienst,
kwaliteitsmedewerker en heftruckchauffeurs
Consequent controleren van de kwaliteit van de geproduceerde producten
Waarschuwen indien de kwaliteit van de producten onvoldoende is, en instellingen van de machine/
installatie gewijzigen.
Schoonhouden van apparatuur en materieel
Uitvoeren van onderhoud, als olie bijvullen, smeren en assisteren bij groot onderhoud

Belangrijkste eisen
•
•
•
•
•

(V)MBO opleidings- of kennisniveau en enige ervaring als machine operator in een productie omgeving
Technisch inzicht en kunnen denken in oplossingen
Verantwoordelijkheidsgevoel, initiatiefnemer en flexibele instelling
Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Oosterhout

Interesse?
Wij bieden een fulltime uitdagende functie met een marktconform salaris, arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Betonindustrie en de mogelijkheid om veel te leren. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid voor een vast
contract. Stuur je CV met motivatie naar sollicitanten@struykverwoinfra.nl

Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Richard Smets, Plantmanager Oosterhout, op 06-5731
1676.Meer bedrijfsinformatie vind je op www.struykverwoinfra.nl

