Veromatic International is op zoek naar een:

PRODUCTIE
MEDEWERKER
(M/V - 40 uur)

Beschrijving van de onderneming
“To bring happiness at work” komt tot uitdrukking in de ontwikkeling en productie
van state-of-the-art systemen en daarmee biedt Veromatic een uitstekende kwaliteit
van dranken. Veromatic International BV is opgericht in 1991 en is gevestigd in
Dordrecht. Sinds de oprichting heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een internationale speler van hoogwaardige warme en koude dranksystemen.

Productie Medewerker (m/v - 40 uur)
Functie omschrijving
Zoek jij een afwisselende baan als Productie Medewerker? Wil jij werken bij een leuk,
sociaal bedrijf? Ben jij flexibel, secuur, gemotiveerd en denk je altijd een stapje verder?
Heb je een goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en geschrift?
Ben jij iemand die van afwisseling houdt? Werk jij graag in teamverband? Dan is
Veromatic in Dordrecht op zoek naar jou. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder
De Productie Medewerker houdt zich bezig met het assembleren en testen van
koffieautomaten. Dit doe je aan de hand van montage handleidingen. Daarnaast
ben je betrokken bij de modificatie/revisie van koffieautomaten of componenten
daarvan. Omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat voer je ook kwaliteitscontroles uit.
Wij bieden je een leuke baan in een, dynamisch team, met, bij goed functioneren,
de mogelijkheid tot een vast contract. Het salaris is marktconform.
Functie eisen
• Je hebt een pro-actieve werkhouding;
• Je werkt graag in teamverband, maar neemt ook je eigen verantwoordelijkheden;
• Je hebt ervaring als productiemedewerker;
• Je bent fysiek in goede conditie;
• Je hebt ervaring met meetapparatuur (spanningsmeter, voltmeter, etc.)
• Je bent op korte termijn beschikbaar;
• Je bent beschikbaar voor dagdienst van 07:30 tot 16:15 uur.
Arbeidsvoorwaarden
Op deze functie, met in begrip van salariëring, is de C.A.O. voor het metaal
bewerkingsbedrijf van toepassing.
Belangstelling?
Heb jij interesse voor deze functie? Neem dan contact op met hrm@veromatic.com.
Meer informatie over Veromatic International vindt je op onze website:
www.veromatic.com
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