Marlux, met hoofdzetel in Tessenderlo, is als producent van kwaliteitsvolle terrastegels,
sierbestrating en tuinafwerking één van de belangrijkste spelers binnen het tuinsegment.
Marlux maakt deel uit van de CRH groep , een wereldspeler in bouwmaterialen, gefocust op
leadership, waarbij efficiëntie en klantgerichtheid centraal staan. Er wordt voortdurend geïnvesteerd
in R&D en een up-to-date machinepark, trends in het vakgebied worden op de voet opgevolgd zodat
snel kan worden ingespeeld op nieuwe behoeftes.
Meer info? Surf naar www.marlux.com
Voor onze vestiging te Tessenderlo zijn wij op zoek naar een (m/v):

Reserve
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Als reserve zal je de taaklijsten per product verbeteren en naleven met bijhorende controlelijsten.
Je werkt actief mee aan verbeteringen van het productieproces zowel op gebied van veiligheid als
productiviteit.
Je zorgt voor de aanvoer/afvoer van grondstoffen/afgewerkte producten met de heftruck/wiellader.
Je ziet toen op het functioneren van de installatie en de afwerklijn en doet controle volgens de normen van
de producten die worden geproduceerd en op manier van verpakken. Indien de producten niet voldoen aan
de normen moeten die uit productie worden gehaald.
Je staat mee in voor van het basisonderhoud (smeren, kuisen en inspecteren) van de machines.
Na elke productierun help je mee om de installatie te reinigen zoals voorgeschreven in de instructies.
Tijdens elke ombouw doe je preventieve controles uitvoeren zoals voorgeschreven in de instructies.
Je zal assisteren bij onderhoudswerkzaamheden dien je mee te werken aan verbeteringen van het
productieproces zowel op gebied van veiligheid als productiviteit.
Je rapporteert aan de Productieverantwoordelijke.

Profiel
•
•

Je bent in het bezit van een diploma Hoger secundair onderwijs, richting elektromechanica of gelijkwaardig
door ervaring.
Je werkt in een 3-ploegensysteem.

Aanbod
•
•
•

Een bedrijfscultuur waar initiatief, zelfstandigheid, flexibiliteit en resultaatsgerichtheid sterk gewaardeerd
worden.
Mogelijkheden tot groei en zelfontwikkeling zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak.
Een marktconform salarispakket met de nodige extralegale voordelen.

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Carine Delaere - carine.delaere@marlux.com - tel. 013/679 148.

