FRT Tapes BV, wij zijn een jong productiebedrijf in Lelystad. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van
(thermoplastische) tape. Onze tapes zijn gedeeltelijk van glasvezel gemaakt, wat ons product uniek maakt.
Wij staan bekend om onze innovatie en wij leveren onze tape aan bedrijven uit diverse branches over de
hele wereld. Onder andere aan de Automotive, olie- & gasindustrie.

Als Machine Operator zorg jij voor een efficiënt productieproces van hoogwaardige soorten tape. Onze
tapes zijn uniek in zijn soort en aangezien deze wereldwijd worden geleverd is de kwaliteit voor ons erg
belangrijk. Jouw kritische kijk en snelle oplossingen zorgen ervoor dat ons productieproces vlekkeloos
verloopt. Geen dag is hetzelfde binnen de functie van Machine Operator.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Afstellen van de machines
• Verhelpen storingen
• Bewaken van het productieproces
• Grondstoffen mengen
• Snijden van de tapes

De Machine Operator die wij zoeken:
• Heeft minimaal mbo werk- en denkniveau
• Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste, in woord en geschrift
• Kan goed samenwerken
• Heeft een aantal jaar werkervaring als Productiemedewerker, Machineoperator of als
Procesoperator
• Je kunt een VOG overhandigen en je bent bereid om in de toekomst in twee- of
drieploegendiensten te werken
• Je woont binnen een straal van 45 km en beschikt over eigen vervoer
Ben jij de Machine Operator die we zoeken, dan bieden we jou het volgende:
• Fulltime baan
• Salaris tussen € 2.100,- en € 2.750,- o.b.v. 40 uur en afhankelijk van leeftijd, opleiding & ervaring
• 40-urige werkweek met op de werktijden van 08.00 tot 17.00
• 25 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding ook voor medewerkers uit Lelystad
• Doorgroeimogelijkheden
• Uitzicht op een vast contract

Je gaat werken aan een product dat nergens anders op de wereld te verkrijgen is.
Wij zijn een snelgroeiende, innovatieve organisatie en wij staan open voor jou ideeën van verbetering.
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar: info@frttapes.com ten
name van Mevrouw H. Beekman.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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