
Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kunt technische tekeningen lezen.
Je bent een nauwkeurige, kwaliteitsbewuste samenwerker.
Je houdt van een lolletje op zijn tijd en hebt een gemotiveerde, sociale werkhouding.
Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, passend bij onze kostbare producten.
Je hebt oog voor veiligheid, orde en netheid.

Wat kun je voor ons betekenen?
In deze functie sta je aan het begin van het productieproces, waar planning en efficiëntie een belangrijke rol
spelen. Je controleert of binnenkomende stenen platen voldoen aan onze kwaliteitsnormen en zet deze op
voorraad in onze platenhal. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, maar met de hulp van een bovenloop-kraan en
je gezellige collega's. Vanuit ons ERP-systeem ontvang je digitaal gegevens voor werkbladen die geproduceerd
moeten gaan worden. Je haalt de benodigde materialen daarvoor uit de voorraad en zorgt dat deze op een zo
efficiënt mogelijke manier de productiestroom in kunnen. Daarbij is ook het delen van jouw kennis en inzicht
met je teamleden belangrijk, zodat we het kwaliteitsproduct kunnen leveren waar we bekend om staan.
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?

Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk. Het is wel een pré als je ervaring hebt in het werken met een
bovenloop-kraan. In de functie van onderhoudsmonteur werk je in een twee-ploegendienst, met uiteraard de
daarbij behorende ploegentoeslag van 15%. Je werktijden zijn afwisselend van 05:30 tot 13:30 of van 13:30 tot
22:00. Op vrijdag gaan we een uurtje eerder naar huis om het weekend te vieren!

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van luxe werkbladen, gevestigd in Deurne. Onze internationale
klantengroep weet dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn. We groeien al jaren gestaag
en we blijven investeren. In 2023 willen we bijvoorbeeld een nieuw pand van 16.000m2 openen ter uitbreiding
van onze faciliteiten. 
Werken bij Jetstone betekent samenwerken, maar zeker ook samen lachen. Niet alleen tijdens het werk, maar
zeker ook bij de talloze gezellige feestjes en uitstapjes. We hebben een fijne, gezonde werkomgeving waar je je
talenten kunt benutten. En we investeren graag in een lange termijn relatie met onze medewerkers; niet voor
niets hebben we jaarlijks diverse jubilarissen in ons midden ;)

- WANTED BIJ JETSTONE -

Hé, ik ben Björn! Heb je nog vragen over
deze functie? Neem dan gerust even

contact met me op: 06-27078589

Hoi, ik ben Marian! Wil je solliciteren? Doe
dat dan via onze website of stuur mij je cv

en korte motivatie: hrm@jetstone.nl
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