VACATURE: Machinist-reachtrucks / terminal

medewerker OOC terminals
• Ben jij een expert met grote werktuigen zoals verreikers van 5 tot 45t en heftrucks van 2,5 tot 16t?
• Ben jij een collega die verantwoordelijkheid neemt voor veilig, goed en vlot laden en lossen van vrachtwagens,
goederentreinen en schepen met vaak grote en zware ladingen?

• Vind je het leuk om machinewerk af te wisselen met werkzaamheden buiten of in onze loodsen? Ben jij die
collega die ook slim kan organiseren en van een nette opgeruimde omgeving houdt? Ben jij gedreven om te leren
en processen waar mogelijk samen met je collega’s verder te ontwikkelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
OOC terminals zoekt een allround machinist die ook als terminal medewerker zijn handen uit de mouwen zal
steken en verantwoordelijkheid wil nemen over onze break-bulk activiteiten.
De werkzaamheden zijn vooral gericht op het beladen en lossen van vrachtwagens, containers, goederentreinen en
schepen. Dit wordt door jou gedaan en georganiseerd met diverse machines als een verreiker, heftruck of een
containerreachtruck. Eventueel kan je ook rijden met een terminal trekker of heb je misschien wel een
vrachtwagenrijbewijs.
Naast een diverse en uitdagende werkomgeving met mooie en afwisselende klussen
en leuke collega’s, willen wij investeren in jouw ontwikkeling. Wij richten ons op de
lange termijn en leiden jou op tot een kanjer voor onze onderneming.
Heb jij diploma’s en/of ervaring in het bedienen van een van de
genoemde machines, heb je een technische opleiding en steek je
letterlijk de handen uit de mouwen, dan zijn wij op zoek naar jou.
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar ons via aboumans@ooc.nl
Wil je eerst meer informatie over de functie of ons bedrijf? Bel dan 0412745600 en vraag naar Anthony Boumans.

*acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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