Vacature
OPERATOR

Want we groeien
en we blijven groeien.

"MAKING THE WORLD A BETTER HOME"
SAINT-GOBAIN ADFORS BELGIUM STAAT VOOR VEILIGHEID,
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID.
Saint-Gobain ADFORS Belgium is onderdeel van de Saint-Gobain groep. De entiteit in
Buggenhout is gespecialiseerd in de productie van technisch textiel met toepassingen in
de bouwindustrie, voornamelijk als drager voor bitumineuze dakbedekking.
Dit hoogwaardig product wordt verkocht onder de naam EDS (= Extreme Dimensional
Stability) en vindt zijn afzet bij de meest toonaangevende Europese fabrikanten.
Het team van Saint-Gobain ADFORS Belgium telt momenteel 70 medewerkers op de
locatie Buggenhout.

Voor onmiddellijke indiensttreding zijn we OP ZOEK naar

OPERATOR
3 PLOEGEN

ALGEMENE DOELSTELLING
Als operator 3-ploegen ben je verantwoordelijk voor een vlot verloop van het productieproces. Je bedient machines, doet kwaliteitscontroles en kleine herstellingen waar nodig.

JE TAKENPAKKET EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ZIJN:
Bedienen van computergestuurde machines (productie van textielvliezen).
Opvolgen van het productieproces.
Bobijnen (+- 13kg) opzetten (enkel bij kaarderie).
Aan- en afvoeren van grondstoffen en materialen.
Kwaliteitscontrole.
De eigen werkplek organiseren en onderhouden.

HET PROFIEL DAT WE ZOEKEN:
Technische opleiding (liefst TSO).
Indien geen technische opleiding, iemand met sterke technische affiniteit of
ervaring.
Ervaring als operator van grote computergestuurde productielijn is sterk
pluspunt.
Flexibel qua uurrooster (shiftwijzigingen zijn soms mogelijk).
Teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
Veiligheidsbewust.
Kwaliteitsgericht.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
Een afwisselende baan in een ondernemende organisatie met een open
bedrijfscultuur en collegiale sfeer.
Na interimperiode volgt normaal gesproken een contract van onbepaalde duur.
Opleidingsmogelijkheden over verschillende afdelingen.
Naast een marktconform salaris genieten wij bovendien van een aantal
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
groepsverzekering en fietsleasing.

Neem contact op met Els Van der Kelen via (+32) 477/40.56.56 of via
els.vanderkelen@saint-gobain.com

We engageren ons om te werken als een
gezamenlijk team, met respect voor elkaar
in een positieve werkomgeving en een open
communicatie.

Saint-Gobain ADFORS Kalkenstraat 86 9255 Buggenhout www.adfors.com

Kom eens luisteren.

Kom jij ONS TEAM versterken?

