Wil jij werken bij een ambitieus en dynamisch bedrijf?
Wij zoeken voor onze nieuw locatie in Geldrop een;

Operationele en technische duizendpoot
met leidinggevende kwaliteiten

Maref is een ambitieus en dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met lasersnijden, kanten en
lassen. Voor onze nieuwe las locatie is Geldrop zoeken we een gedreven professional.
Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil jij samen met collega’s onze klanten
boven verwachting bedienen…. Dan willen we jou graag leren kennen!.
Taken en verantwoordelijkheden;
Als operationele en technische duizendpoot ben je samen met het productieteam verantwoordelijk
voor het leveren van kwaliteit, je houdt je bezig met werkvoorbereiding en planning en geeft waar
nodig technische ondersteuning of biedt technische oplossingen. Je bent in staat om tijdig
afwijkingen en problemen te signaleren en neemt vervolgens besluiten om deze op te lossen. Hebt
de eigenschappen om onze nieuwe locatie op hoog niveau te brengen op gebied van kwaliteit,
kwantiteit, met een zo min mogelijke verspilling en maximale waarde voor de klant.
Kwalificaties en vaardigheden;









Je bent toe aan een volgende stap in je carrière.
Je bent in het bezit van minimaal een Hbo-diploma in een technische richting.
Je hebt ervaring opgedaan op technisch en operationeel vlak in de metaalindustrie, bij
voorkeur op gebied van lassen.
Je hebt een hoog veiligheids-, milieu en kwaliteitsbesef.
Je drijfveer is het optimaliseren van de bedrijfsprocessen in lijn met de andere disciplines.
Je bent kostenbewust, hebt een groot probleemoplossend vermogen, je manier van werken
is gericht op het creëren van waarde voor de klant in alle processen en je kent verschillende
methodieken om dit toe te passen.
Je kunt goed samenwerken, bent in staat op verschillende niveaus te beïnvloeden en toont
leiderschap.

Arbeidsvoorwaarden;
Wat kun je hiervoor terug verwachten? Een afwisselende baan, werken in een enthousiast en
ambitieus team. Naast onze goede arbeidsvoorwaarden vinden wij het belangrijk je de ruimte te
bieden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen.
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een email met cv en motivatie naar; rianne@maref.nl
Wil jij graag jouw unieke bijdrage leveren in een ambitieus en dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt
met lasersnijden, kanten en lassen. Ben jij net als al onze medewerkers in staat om het allerbeste van
jezelf te laten zien en onze klanten boven verwachting te bedienen…….dan past Maref perfect bij jou!

