Recticel is an international industrial group
specialising in the transformation of
polyurethane into innovative products and
solutions which contribute to our daily
comfort. It develops, produces and
commercialises these solutions to offer an
extensive range of value-adding industrial
and domestic applications through four
distinct business lines: Flexible Foams,
Bedding, Insulation and Automotive.

We

Recticel is active in 27 countries and has a
workforce of about 7,600 worldwide
(including joint ventures). Its consolidated
sales turnover reached EUR 1.33 billion in
2015. Recticel is listed on Euronext stock
exchange. To learn more: visit
www.recticel.com.

your future!

Insulation Business Line Belgium (Wevelgem) is op zoek naar een

Machineoperator
zaaginstallatie (2 ploegen)
Bouw mee aan dé isolatieoplossingen van de
toekomst in polyurethaanschuim. Recticel is
marktleider in deze sterk groeiende sector. Met
Recticel Insulation bereikt u een efficiënter
energieverbruik, nu en voor de volgende generaties.
De Recticel isolatieplaten zijn in Europa te koop via
de bouwhandel en in doe-het-zelf zaken. Op vandaag
gebeurt de internationale bevoorrading vanuit 3
vestigingen: in Wevelgem (België), Stoke-on-Trent
(UK) en Bourges (Frankrijk).
Jobomschrijving
Als zaagoperator staat u in voor de verzaging van de
isolatieplaten op correcte afmetingen: instellen en
regelen van alle zagen (dwarszagen,
verdeelzagen,...). U interpreteert hierbij de
productieplanning en past indien nodig de
verzaagplanning aan in functie van de optimalisatie
van de productie-output.

Profiel
Je beschikt over een ruime ervaring als
machineoperator en hebt geen schrik om met pc te
werken (Excel, SAP). Je bent een teamplayer met
een flexibele ingesteldheid. Veiligheid en kwaliteit zijn
voor jou heel belangrijk. Nauwgezetheid en
punctualiteit behoren tot je capaciteiten. Je bent een
gedreven persoon met organisatietalent en de nodige
stressbestendigheid.

Stuur uw CV en sollicitatie naar: Recticel NV, tav

Sofie Breyne, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem of via
mail naar breyne.sofie@recticel.com
Vertel ons waarom jij een deel van onze toekomst
bent!

Kwaliteitscontrole van de verzaagde platen volgens
controleplan behoren tot je takenpakket.

www.recticel.com

