Montagemedewerkers Hoza
Hoza produceert zowel klantspecifieke maatproducten als een standaard assortiment rolcontainers. Hoza
beschikt over een grote verscheidenheid aan klanten. Klanten bevinden zich in Nederland en in de rest
van Europa. Dit heeft er voor gezorgd, dat Hoza een uitgebreide kennis heeft van verschillende soorten
rolcontainers en dollies.
Je gaat als technisch productiemedewerker werken op de eerste afdeling bij Hoza. Deze afdeling produceert
alle onderdelen voor een product. Door het lezen van een technische tekening leg je stalen platen onder een
platenlaser. Dit moet heel nauwkeurig gebeuren. Zodra de laser klaar is met het patroon tik jij de onderdelen
met een hamer uit de stalen plaat. Je tilt in deze functie veel en je hebt te maken met soms zware onderdelen.
Het is redelijk solistisch en repeterend werk.
De pauzes zijn gezellig samen met de collega’s. Je kan de lunch lekker buiten (ook overdekt) eten in het
zonnetje.
Eerst krijg je een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
Wil je al een kijkje nemen in de fabriek? Bekijk deze bedrijfsfilm van Hoza. https://www.youtube.com/
watch?v=oebIDrWYINw
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
Hoza in Scheemda is een groeiende onderneming die al 80 jaar succesvol is. Ze zijn
gericht op het produceren van rolcontainers, roll-ins, dollies en andere logistieke
oplossingen. Hoza zoekt fulltime technisch productiemedewerkers in de dagdienst
van 7.00-16.00uur.

Arbeidsvoorwaarden wat bieden wij jou
€ 12,45 bruto uurloon (vanaf 21 jaar)
5% ADV en 29% ploegentoeslag
Reiskostenvergoeding
Je werkt samen met gezellige collega’s
Een baan gegarandeerd tot eind 2021
Hoza vindt het belangrijk dat jij elke dag weer met plezier naar je werk gaat. Het is
een dynamisch bedrijf dat stuurt op kwaliteit, maar ook op trots en elke dag weer
leren! Geen dag is hetzelfde bij Hoza. Wat vragen we van jou als technisch
Wat voor kandidaat productiemedewerker bij Hoza?
wordt gezocht
je bent fulltime beschikbaar
je hebt technisch inzicht en productie-ervaring
je woont in omgeving Scheemda en/ of beschikt over eigen vervoer

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 30-05-2021

Voorkeuren
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
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Afeer - Amanda Moed
Afeer
Grootte:
Adres:

101-500 medewerkers
Garst 1
9673 AA Winschoten

Telefoonnummer: 0620431256
E-mailadres:
amanda.moed@afeer.nl

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Amanda Moed
Telefoonnummer: 0620431256
E-mailadres:
amanda.moed@afeer.nl
Gewenste
▪ Telefonisch
sollicitatiewijze: ▪ Via e-mail
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