Altijd al een multi-inzetbare duizendpoot willen zijn?
Word polyvalent medewerker bij Ontex Eeklo.
Dit is wat je doet
Onze site in Eeklo bruist van de bedrijvigheid. Op ons lokale departement ‘Productie’ zijn mensen en machines in de weer om
topartikelen te maken. Jij bent de multi-inzetbare duizendpoot. Het manusje-van-alles. De held die bijspringt waar nodig. En óf
jij graag gezien wordt als polyvalent medewerker.
Je waakt over de kwaliteit van onze producten. Daarvoor voer je elk kwartier een controle uit waarbij je een aantal

•

parameters afvinkt.
Je verpakt onze eindproducten met de hand. Daarna stel je de robotmachines correct af om alles automatisch op de pallet in

•

te wikkelen.
•

Je zorgt ervoor dat de productieplaats spic en span is. Stroop dus maar je mouwen op voor stevig schoonmaakwerk aan de

•

Hapert er iets in het productieproces? Dan valt jouw arendsoog erop en meld je het mankement meteen aan de

•

In een productieomgeving wemelt het van de ‘verplichte papieren’. Dankzij jou worden die telkens tot op de laatste letter

machines én de omgeving eromheen.

verantwoordelijke.

ingevuld.

Dit is wie je bent
•

Jij bent iemand die werk ziet en er meteen op afstevent. Noem het: zelfstandig zijn, verantwoordelijkheid nemen,

•

Dankzij je gevarieerde job werk jij samen met Jan en alleman. Geen probleem voor jou, want als sociaal beestje voel jij je

doorzetten.

overal en bij iedereen thuis.

•

In een drieploegenstelsel werken? Graag! Want zo strijk je een extra premie op en heb je al eens tijd om overdag iets te
doen.

Dit is wat je krijgt
•

Je hebt de eer om te werken voor een bedrijf dat toonaangevend is over de hele wereld. Dat betekent: bijleren van
nationaal én internationaal talent.

•

Ja, Ontex is groot. Maar het blijft one happy family, met een warme sfeer en een persoonlijke aanpak.

•

Ontex blijft zichzelf verbeteren. Daarom doen we hier voortdurend aan onderzoek en ontwikkeling. Heb jij zelf een idee?
Drop ze alsjeblieft in onze EUREKA-box, bedankt!

•

Jouw collega’s staan te popelen om je te verwelkomen. En delen hun ervaring met jou. Zodat jij binnen de kortste keren
helemaal mee op koers zit.

Word jij de multi-inzetbare duizendpoot bij Ontex? Stuur je cv met motivatiebrief naar jobs.eeklo@ontexglobal.com. Je
hoort van ons, beloofd.

