PRODUCTIEMEDEWERKER
(39 uur per week)

OVER PHOENIX 3D METAAL

Wij zijn Phoenix 3D Metaal een groeiend Brabants bedrijf met ambitie. In 1960 zijn we opgericht als specialist in plaatwerk en sinds
1998 veranderen we metalen platen in 3D eindproducten met een high end uitstraling. We zijn innovatief en continu op zoek naar
vernieuwing en verbetering wat zorgt voor nieuwe technologie. Met trots kunnen we zeggen dat we één specifieke technologie hebben
ontwikkeld waarvan het principe uitblinkt door eenvoud: Rubberpersen. De naam zegt het al: we gebruiken een rubberkussen om
metaal te vormen. Een techniek die we de afgelopen jaren als enige in Nederland hebben geperfectioneerd. Dit doen we met een
enthousiast team van bijna 50 collega’s, samen streven wij allemaal naar één doel: “De wereld kennis laten maken met de ongekende
mogelijkheden die rubberpersen biedt”.
We groeien, hebben een duidelijke strategische koers en sprankelen van de ambitie om samen met jou in deze nieuwe rol als
productiemedewerker verder te bouwen aan Phoenix 3D Metaal.

PRODUCTIEMEDEWERKER (39 uur per week)
SAMEN VOOR PERSOONLIJKE VOORSPRONG

We zijn een metaalbedrijf wat zich specialiseert in plaatwerk. We veranderen metalen platen in een 3D eindproduct en zijn uniek in
de markt met onze gespecialiseerde techniek het rubberpersen. In de functie van productiemedewerker kom je terecht in een team
van 6 enthousiaste collega’s die jou maar al te graag de kneepjes van het vak leren. We zijn op zoek naar een Productiemedewerker
2 Ploegen. In deze functie krijg je te maken met veel afwisselend productiewerk. Uiteindelijk, na een volledige inwerkperiode, zal je
on the job allround opgeleid worden tot productiemedewerker. Je werkzaamheden:
•

Metalen platen verplaatsen en verwerken door op de juiste manier in de machine te leggen

•

Indien nodig het aanpassen van de mal en eventueel corrigeren door middel van graveren en meten

•

Het uitvoeren van kwaliteitscontrole via controle formulieren

•

Instellen van machines

•

Metalen platen uit de machine halen

•

Afbramen (scherpe kantjes van de metalen platen afhalen)

•

Verpakken van producten en verzend klaar maken voor de klant

Zodra je helemaal opgeleid bent mag je ook zelf machines gaan instellen. Je wordt dus ook deels opgeleid als operator.
Dit betreft een fulltime functie voor 39 uur per week. Je werkt in een twee ploegendienst.
De ene week werk je in de vroege ploeg en de weer erop in de late ploeg.
Wel is het zo dat je start met werken in de dagdienst om op de juiste manier en rustig in geleerd te worden. Hieronder de
werktijden per ploeg.
Vroege ploeg

Late ploeg

Maandag tot en met donderdag van 06.00-15.00

Maandag tot en met donderdag van 15.30-00.15

Vrijdag van 06.00-14.45

Vrijdag van 14.45-20.00

Je wordt on the job in geleerd door jouw collega(s) en zij zullen jou stukje bij beetje het werk als productiemedewerker leren, totdat
jij volledig zelf aan de slag kunt. Bij onze opdrachtgever staat jouw motivatie hoog in het vaandel. Heb je geen of minder ervaring,
maar ben je wel erom gemotiveerd om als productiemedewerker in een twee ploegendienst aan de slag te gaan? Dan is dat zeker
mogelijk!

WAT WIJ ÉCHT BELANGRIJK VINDEN
•

Je hebt een MBO werk- en denkniveau

•

Je hebt technisch inzicht en kunt zelfstandig werken

•

Ervaring met productiewerk (bij voorkeur metaal) is een grote pré

•

Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift

•

Je bent op korte termijn beschikbaar voor een fulltime baan

DE VOORSPRONG DIE WIJ JOU BIEDEN
•

Een fulltime baan (39 uur per week) voor langere tijd

•

Een salarisrange tussen de €11 en €13 bruto per uur (afhankelijk van kennis en ervaring)

•

Een gevarieerde baan waarin je opgeleid wordt tot allround productiemedewerker

INTERESSE?

Mail je cv naar Personeelszaken@phoenix3dmetaal.com. Al onze aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.
Wij kijken uit naar uw antwoord.

We zijn goed te bereiken vanuit Eindhoven, Veldhoven, Son & Breugel, Valkenswaard en Helmond.
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