Spuitgiettechnicus, 2 ploegendienst
Wat houdt de functie in?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je houdt je samen met jouw collega’s bezig met het instellen, bedienen en opstarten van
+/- 80 machines en robots, variërend van 28 tot 3200 ton, waarbij laatstgenoemde
tonnage tot wel 55 kg in één keer kan injecteren.
Je bouwt Spuitgietmachines om en draagt zorgt voor de kwaliteit en kwantiteit van de
producten.
Je lost o.a. machine- en robotstoringen op en voert kleine reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden uit.
Je registreert afwijkingen, noteert deze en bespreekt ze met de troubleshooter of de
Teamleider.
Je controleert producten op kwaliteit en klant specifieke eisen.
In de late dienst help je mee met de kwaliteitscontrole.
Je beheert en onderhoudt een zone van machines.
Je denkt proactief mee met het oplossen en aandragen van oplossingen
Je controleert machines, matrijzen en randapparatuur.

Wat zijn de werktijden?
•
•
•

In de even weken werk je op maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 15:00 uur.
In de oneven weken werk je op maandag t/m donderdag van 14:00 tot 23:00 uur en op
vrijdag van 13:00 tot 22:00 uur.
1 keer per maand werk je een extra dienst op zaterdag of zondag van ongeveer 5 uur.

Wie zoeken wij?
• Je bent Spuitgiettechnicus of je beschikt over mbo-niveau en hebt affiniteit met techniek.
• Je kunt, na je inwerkperiode, zelfstandig de spuitgietmachine en zijn automatisering
•
•
•
•

bedienen en afstellen.
Je lost storingen op en voelt je uitgedaagd om structurele oplossingen voor te stellen.
Je voelt je verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer.
Je bent kwaliteitsbewust en beschikt over een goed analytisch en rapporterend vermogen.
Je voelt je thuis in een bedrijf waar helder wordt gecommuniceerd en waar collega’s elkaar
helpen.

Wat bieden wij?
Van de Lande B.V. is een gezond familiebedrijf. Er heerst een informele sfeer en de lijnen zijn kort.
Wij bieden een passend salaris met vaste ploegentoeslag, goede arbeidsvoorwaarden en uitzicht op
een vast contract. Door de breedte van ons machinepark kun jij je vakkennis breed ontwikkelen.
Daarbij bieden wij de mogelijkheid om jouw kennis van het Spuitgietproces te vergroten middels het
volgen van relevante interne en externe opleidingen.

Interesse?
Wij ontvangen jouw motivatie met CV graag op vacatures@vandelande.com t.a.v. Wendy Hermus,
HR Manager.
Privacy
Van de Lande bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze naar ons toe
stuurt. Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure vernietigd.

- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld -
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