Betonijzerbuigcentrale is al 66 jaar een toonaangevend bedrijf in het bewerken en verwerken van wapeningsstaal.
Vanuit twee fabrieken, in Giessen en Hardinxveld-Giessendam, dragen wij op innovatieve manier ons ‘staaltje’ bij
aan bouwprojecten in binnen- en buitenland. BBC is een familiebedrijf waar we trots op zijn!
Ter uitbreiding van de afdeling Logistiek zijn wij op zoek naar een collega:

Medewerker Logistiek (m/v) 40 uur per week
(locatie Hardinxveld- Giessendam)
Wat ga je doen?
Je kerntaak is het laden, lossen en verplaatsen van staal met behulp van bovenloop kranen. Daarnaast voer je licht
administratieve werkzaamheden uit. Je komt te werken in een klein team dat nauw samenwerkt met de afdeling
productie.
Een voorbeeld van jouw nieuwe werkdag:
Iets voor half 8 meldt je je op kantoor en pak je een mok koffie of thee. Vervolgens bespreek je met de
leidinggevende wat er vandaag op de planning staat; de productieafdeling is momenteel druk bezig
om het te laden materiaal af te krijgen dus aan jou de taak om dit materiaal met behulp van de
bovenloopkraan samen met de chauffeur te laden op de trailers. Ondertussen meldt een klant zich bij
jou om zijn bestelde materiaal af te halen, dit had je gisteren al klaar gelegd zodat de klant snel
geholpen kan worden. Het laden van de trailers gaat voorspoedig en de tijd vliegt. Na het
middageten komt de koerier nog een spoedvracht ophalen en er meldt zich nog een vrachtwagen met
nieuw materiaal wat bestemt is voor de productie. Dit lost je in de voorraadrekken en je wikkelt de
vrachtdocumenten af. De productieafdeling is ondertussen klaar met produceren zodat jij de trailers
af kan laden. Als laatste actie vandaag loop je nog een rondje door de loods en over de trailerparking
om te kijken of al het materiaal goed en veilig op de juiste trailers staat geladen.
Wat heb je nodig?
- Met een positieve instelling en een gezonde dosis zin om te werken kom je al heel ver!
- Als je daarnaast de Nederlandse taal beheerst en bereid bent om dingen te leren kunnen wij jou de
verantwoording en het takenpakket geven dat bij jou past.
Wat wij jou bieden:
- Een veelzijdige baan met veel zelfstandigheid waarbij de tijd wordt genomen om je goed in te werken.
- Uiteraard een goed salaris en uitstekende CAO Metalektro en pensioenvoorwaarden.
- Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.
- Bij gebleken geschiktheid (en als jij bij ons wilt blijven natuurlijk) krijg je een vast dienstverband.
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op! We kijken uit naar je sollicitatie.
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