Voor onze vestiging in Groenlo zoeken wij een fulltime:

Mengmeester mobiele menginstallatie (m/v)
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een mengmeester voor onze nieuwe
mobiele menginstallatie.
Functieprofiel
Als mengmeester ben je verantwoordelijk voor de mobiele menginstallatie - van opbouw tot mengen – ligt geheel
jouw verantwoordelijkheid. Je produceert volgens een vooraf bepaald recept.
Je bewaakt het gehele proces van mengen waarbij je nauw contact onderhoud met de betreffende opdrachtgever.
Je werkt voor diverse opdrachtgevers zoals grondbanken, recyclingbedrijven, zand en grindhandel ondernemingen.
Jij bent het aanspreekpunt voor alle ins- en outs omtrent de productie van de mobiele menginstallatie.
Taken en verantwoordelijkheden
Het optimaal laten functioneren van de menginstallatie binnen de vastgestelde richtlijnen;
Het produceren van de juiste hoeveelheden, volgens het afgesproken recept;
Het signaleren van afwijkingen en deze tijdig communiceren met de opdrachtgever;
Het afroepen en beheren van de benodigde toeslagstoffen;
Het correct afhandelen van de dagelijkse administratie;
Adequaat onderhouden van de menger en deze technisch up- to-date houden i.o.m. de technische dienst.
Jouw profiel
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Je hebt een sterk analytisch vermogen;
Je hebt een goed overzicht in productieprocessen;
Je bent in het bezit van rijbewijs BE bij voorkeur CE met code 95;
Technische kennis om kleine storingen te verhelpen;
Bereid om te overnachten;
Je bent in het bezit of welwillend VCA te behalen;
In het bezit van een DLP certificaat is een pré;
Je denkt mee in procesverbetering.

Wij bieden jou
Je komt te werken in een ambitieus familiebedrijf, met een informele en resultaatgerichte cultuur en een gezonde
financiële positie. Vanuit deze boeiende organisatie bieden wij jou:
een uitdagende baan en de kans jezelf te ontwikkelen in je vakgebied en als persoon;
een aangename werksfeer;
een hecht team collega’s;
een sterk, solide en toonaangevend bedrijf met doorgroeimogelijkheden;
een contract op basis van een jaarcontract, waarbij de intentie is om bij wederzijdse tevredenheid te
verlengen;
opleidingsmogelijkheden, vakantiegeld, collectiviteitskorting op ziektekostenverzekeringen en aansluiting
bij een pensioenfonds.
Solliciteren?
Past deze baan bij jou? Aarzel dan niet en mail je sollicitatie naar de Rouwmaat Groep, t.a.v. de afdeling
personeelszaken naar: m.rouwmaat@rouwmaat.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer
Stef Tuinte – manager recycling Rouwmaat Groep - op het telefoonnummer 0544-47 40 40.
Wij verzoeken je gemotiveerd te solliciteren en een CV met referenties bij te voegen.
Wanneer jij de kandidaat bent die nog niet geheel voldoet aan onze profielschets maar wil doorstromen naar de
functie van mengmeester mobiele menginstallatie, dan dagen wij jou uit te solliciteren!

