Ben jij op zoek naar een uitdagende baan waar je werkt in moderne productiehallen met een
hightech machinepark? Waarbij het op prijs wordt gesteld dat je meedenkt? Dan is Rebode op zoek
naar jou!
Wij willen ons team graag uitbreiden met een

Kraanmachinist
(mobiele overslagkraan met sorteergrijper)
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Het scheiden, sorteren en bewerken van kabels, zowel met de kraan als handmatig.
Op- en overslag van kabels met de kraan.
Het bedienen, vullen en monitoren van de shredderinstallatie.
Kleine storingen verhelpen.
Het schoonhouden van de kraan (incl. cabine).
Het schoonmaken van de shredderinstallatie.
Het schoonhouden van de werkomgeving.
Waar nodig collega’s helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wat vragen wij?
Een enthousiaste nieuwe collega, die graag de handen uit de mouwen steekt. Je hebt een aantal jaar
ervaring op een (mobiele) kraan. Je bent serieus en betrokken bij wat je doet, durft verantwoording
te nemen en denkt graag mee. Je werkt proactief en bent flexibel, werken in 2 ploegendienst is ook
geen probleem. Tot slot ben je een open en sociaal persoon die graag in een hecht team werkt.
Wat kunnen wij bieden:
Een zeer afwisselende en verantwoordelijke job met een goed salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een jaarcontract bij een informele en gezonde organisatie, bij gebleken
geschiktheid een vaste baan! Natuurlijk is er ruimte om opleidingen of cursussen te volgen en helpen
we je graag om jezelf verder te ontwikkelen.
Wie zijn wij?
Rebode is een modern familiebedrijf in Gildehaus (vlak over de grens in Duitsland) met Nederlandse
roots, dat zich al ruim 60 jaar bezighoudt met het recyclen van kabels. Door eigen ontwikkelingen en
vernieuwde technieken streven we naar 100% nieuwe grondstof, die andere bedrijven kunnen
gebruiken bij de vervaardiging van nieuwe producten. Check onze website, www.rebode.de., voor
meer informatie.

Hebben we je interesse gewekt? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Je CV ontvangen we
graag op hr@rebode.de.

