Machineoperator Stansen (m/v)
Fulltime
Wij zijn op zoek naar iemand die de stansautomaat kan bedienen zodanig
dat de vorm van de display volgens de gestelde kwaliteits- en
kwantiteitseisen uitgestanst wordt. Je bent een ervaren kracht die denkt in
oplossingen en die iets kan toevoegen aan het huidige team.

Holbox bv
Loperweg 8
6101 AE Echt (NL)
Correspondentieadres
Postbus 79
6100 AB Echt (NL)
t +31 (0) 475 56 95 95
f +31 (0) 475 56 28 08

Taken
•

Instellen en bedienen van de stansautomaat

•

Het bewaken van de kwaliteit en kwantiteit tijdens het stansen

Functie-eisen
•

Je kunt werken en denken op MTS - niveau.

•

Je bent in het bezit van een VAPRO-A diploma.
Eventueel aangevuld met een functiegerichte opleiding.

•

Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.

•

Je bent communicatief vaardig.

•

Je hebt technisch inzicht en een logisch denkvermogen.

•

Je bent bereid om in tweeploegendienst te werken.

Wij bieden je een aantrekkelijke fulltime functie, 38 uur per week, in een
organisatie waar geen dag hetzelfde is met creatieve projecten voor
(inter)nationale klanten. Je werkt met een ambitieus en enthousiast team en
je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar:
Holbox BV
T.a.v. Wendy Volleberg
Loperweg 8
6101 AE Echt
vacatures@holbox.nl
www.holbox.nl
Over Holbox
Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1976
gespecialiseerd is in ontwerp, design en productie van displays. Vanuit
onze centrale locatie in Echt en onze productielocatie in Gliwice
(PL) bedienen wij met ruim 400 medewerkers de Europese markt en zijn wij
in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner voor vele
gerenommeerde bedrijven in Europa. Naast de hiervoor genoemde twee
hoofdlocaties hebben we een verkoopkantoor in Frankrijk, Duitsland en
Hilversum (NL).
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