Vacature productiemedewerker

Van Ginkel Groep is bijna het oudste maar één van de modernste mobiele straal- en conserveringsbedrijven
van Nederland. Het familiebedrijf bestaat sinds 1970 en heeft sinds die tijd een goede naam opgebouwd in de
markt van oppervlaktebehandeling en heeft vernieuwende technieken. Wegens de toename van onze
werkzaamheden in het land zijn wij dan ook per direct op zoek naar praktisch ingestelde mensen.
Als productiemedewerker is het belangrijk dat je diverse technieken goed beheerst.
Mocht je dit nog niet beheersen, maar ben je bereid om een echt vak te leren, dan wordt je intern vakkundig
opgeleid en begeleid zodat je de fijne kneepjes van het mooie vak juist weet te beheersen.
Je gaat samenwerken in een leuk, jong en energiek team op verschillende landelijke projecten.
Op deze projecten kan je laten zien waarin je uitblinkt, laat zien dat je;






Weet hoe je samenwerkt
Kennis op wil doen van oppervlakte voorbehandeling
Kennis hebt van (en het aanbrengen van) coatings en andere beschermlagen
Specialistische werkopdrachten kan uitvoeren met bijhorende instructies
Verantwoordelijk kan zijn voor je eigen werk en afwijkingen herkent.

Ben jij iemand met een echte “hands on” mentaliteit en niet bang voor vieze handen. Graag wil investeren in
jezelf en bovendien beschikt over de volgende eigenschappen/kwaliteiten, dan zien wij jou graag als collega.






Bereidheid om zelfverantwoording te nemen
Professionele werkhouding
Type ‘mouwen opstropen’
Autorijbewijs is een pré
Flexibel inzetbaar inclusief mogelijk werken in het weekend

Bij Van Ginkel draait het om mensen want zij maken immers het werk!
We vinden het belangrijk dat JIJ het naar je zin hebt.
Alleen zo kunnen we goed samenwerken om de volgende doelen samen te bereiken.







Goede sfeer binnen een hardwerkend team waar kwaliteit altijd voorop staat
Groeimogelijkheden in (en eventueel naar andere) functies
Korte lijnen in de organisatie
Opleidingen welke aansluiten in eigen interesse en carrière in het bedrijf
Marktconform salaris
Aanstelling met uitzicht op een vast contract

