Kraanmachinist
Fulltime/Parttime, Lelystad
BessTrade is een dynamisch bedrijf met een gezonde ambitie om uit te groeien tot een van de
meest toonaangevende bedrijven in de Vinyl recycling (PVC) en wil graag een bijdrage leveren
aan het milieu voor de komende generaties.
Wij zijn in een transitiefase beland van enkel warehouse naar uitbreiding van een 2-tal
fabriekshallen, waar de doorstroom voor het productieproces gewaarborgd dient te blijven.
Je bent een gedreven en ervaren kraanmachinist (of een starter die graag wil leren) die
handig met een mobiele kraan om kan gaan. We zoeken een medewerker met van nature een
opgeruimd karakter, letterlijk & figuurlijk. Onze materialen komen ongepolijst, in balen of
middels een walking floor binnen, deze materialen verdeel jij naar de juiste shredders of een
andere optie ter verwerking van onze PVC stromen. We willen onze fabriekshallen optimaal
en efficiënt benutten
Als kraanmachinist zorg je voor de controle op, het gebruiksklaar maken van en schoon
houden van de kraan en creëer je voor eenieder een veilige werkomgeving.
Daarnaast ben jij flexibel inzetbaar bij de andere afdeling (bij voorkeur op de terminal trekker
en/of een heftruck) en in staat om actief met het team mee te bewegen op het gebied van
innovatie en ontwikkeling van de fabriekshal ten aanzien van productieprocessen.

Herken jij jezelf in dit profiel?
Als Kraanmachinist ben jij in het bezit van:




Een aantal jaren relevante werkervaring als kraanmachinist; of ben je bezig met een
studie en ben je op zoek naar een praktijkomgeving
In het bezit van een hijsbewijs (certificaat) of bereid het te halen
Proactieve en oplossingsgerichte houding

Wat kun je van ons verwachten?









Er is veel ruimte om jezelf te ontwikkelen in deze groeiende organisatie ofwel je
nieuwe werkplek
Een afwisselende functie die parttime of fulltime ingericht kan worden
24 vakantiedagen dagen per jaar
Reiskostenvergoeding binnen en buiten Lelystad (reisafstand is maximaal 40 km)
Op vrijdagmiddag een afsluitende borrel, jaarlijks leuke uitjes, fijne collega’s
Er is aandacht voor goede en veilige werkplekken en werkomstandigheden (RI&E);
Werken binnen een familiebedrijf met korte lijnen
Pensionsregeling

Interesse? We kijken uit naar je CV & motivatie, bij vragen? Bel gerust en vraag naar: Suhela
Faris 0341-557777

