In een groeiende, dynamische en hightech werkomgeving met een hoge automatiseringsgraad en
complexiteit, hebben we een openstaande vacature zoals hier beschreven. Punch Metals is daarom op zoek
naar een loyaal, no-nonsense talent.

Steller-Operator m/v
Functiebeschrijving :
We zijn op zoek naar een Steller-Operator in 2-ploegen. Je staat in voor de instellingen van diverse
plaatbewerkingsmachines. 1000 ton, 500 ton, transfer persen. Je draagt zorg voor het afleveren van een
kwaliltatief product dat aan alle eisen moet voldoen.
- Zorgen voor het instellen van de verschillende plaatbewerkingsmachines ( Persen )
- Houden van toezicht op de correcte uitvoering van de werkmethode en geven van instructies in
dag- of ploegendienst mede onder leiding van de voorman. De steller is naast de voorman de
aanspreekpersoon wanneer een productiemedewerker problemen ondervindt tijdens de uitvoering
van zijn taken.
- Oplossen van kleine storingen.
- Bepalen a.d.h.v. de dagplanning welk werk op welke machine komt en mensen toewijzen
(voornamelijk buiten de daguren).
- Is de eerste aanspreekpersoon van de productiemedewerkers.
- Zorgen voor de volledige inrichting van de werkplek. Dit houdt in dat alle benodigde materialen
aanwezig en correct opgesteld zijn.
- Maken van de eerste producten bij het in productie nemen van een nieuwe order en het uitvoeren
van de eerste productcontrole.
- Zorgen voor vrijgave van productie. Dit houdt in dat de productiesituatie voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften, dat de kwaliteitseisen zijn gewaarborgd, dat de arbeiders zijn geïnstrueerd
i.v.m. het gebruik van de verschillende machines en het vervullen van de controlehandelingen.
- Activeren van de instelgegevens en instructiegegevens voortvloeiend uit de praktijk, dit in
samenwerking met de voorman.
- Zorgen voor orde, netheid en veiligheid op de werkplek.
- Meewerken aan de optimalisatie van o.a. diverse gereedschappen, machines en werkmethodes.
Profiel :
- Je hebt minimaal een Technisch diploma Secundair Onderwijs
- Je hebt oog voor kwaliteit en detail en zin voor nauwkeurigheid
- Je kan zelfstandig werken
- Je bent gemotiveerd met zin voor orde en netheid, je komt regels en afspraken na
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
- Je hebt een technische achtergrond
Je wil graag bijleren
Je bent contactvaardig en klantgericht
Je kan resultaatgericht werken en omgaan met stress en aanpassen in veranderende
omstandigheden ( Flexibiliteit )
Aanbod :
- Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving.
- Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.
- Wij besteden veel aandacht aan betrokkenheid en opleiding van onze medewerkers.
- Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen volgens jouw persoonlijke interesses. Je krijg meer
verantwoordelijkheid en wordt omringd door ervaren collega’s.
Solliciteren :
PUNCH METALS nv
Nobelstraat 2
3930 HAMONT-ACHEL
E-mail met cv t.a.v Mevr. Suzie Maes - hr@punchmetals.com

