ATELIERMEDEWERKER

Energieke enthousiasteling met oog voor precisie.
In deze rol heb je de kans om...
Elke dag te werken aan een uniek en vernieuwend product. Gezien de grote variatie aan producten, weet je nooit op voorhand hoe jouw dag er zal uit zien. Je
hebt de kans om mee te draaien in een sterk team waar zelfstandigheid centraal
staat. Je wordt elke dag uitgedaagd om nauwkeurig te werk te gaan en een
vaste hand te ontwikkelen bij de assemblage van de producten.

Zin om lid te worden van
ons team...
Stuur je CV en motivatiebrief naar hr@basalte.be
en join us!
Plaats tewerkstelling
Nijverheidsweg 1b
9820 Merelbeke

Je bent verantwoordelijk voor…
•
•
•
•
•

de kwaliteitscontrole van de inkomende onderdelen (visuele inspectie).
de uitvoering van fijn, manueel productiewerk waaronder schuren, ontbramen,
inpersen, …
de assemblage van onze producten met een vaste hand (oa. verlijmen van
onderdelen).
de opvolging van werkinstructies op een efficiënte manier.
de finale check van de producten, je pakt ze in en stockeert ze.

Je maakt deel uit van…
Een gemotiveerd, sterk team van collega’s waar begeleiding zeker aan bod komt.
Focus is een waarde die hoog in het vaandel gedragen wordt doorheen het volledige bedrijf. Je komt terecht in een omgeving waar je ruimte krijgt om initiatief
te nemen en waar plaats is voor eigen inbreng.

Voor deze functie heb je volgende sterktes nodig…
•
•
•
•
•

je beschikt over een vaste hand die nauwkeurige, vlotte handelingen kan uitvoeren met de nodige precisie.
je ziet werk, bent praktisch ingesteld en hebt de wil om te presteren.
je bent een teamplayer maar je kan ook zelfstandig taken tot een goed einde
brengen.
je draagt orde en netheid hoog in het vaandel.
je beheerst de Nederlandse taal goed.
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In ruil hiervoor geven wij…
Een vast contract en een marktconforme verloning die aangevuld wordt door
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, woon-werkvergoeding en een bonus. We bieden 26 vakantiedagen aan.
We voorzien dagelijks soep en vers fruit. Je komt bij ons terecht in een boeiende
en gevarieerde job in een internationale omgeving binnen een hoogtechnologisch en groeiend bedrijf te Merelbeke. We bieden een dynamische werksfeer met
no-nonsense bedrijfscultuur die ruimte laat voor initiatief. We voorzien uiteraard
de nodige ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van deze job.

Zin om lid te worden van
ons team...
Stuur je CV en motivatiebrief naar hr@basalte.be
en join us!
Plaats tewerkstelling
Nijverheidsweg 1b
9820 Merelbeke

Waarom deel uit maken van ons team?
Basalte is een Belgisch designmerk dat een elegante, sterke en eenvoudige
oplossing biedt voor de slimme woning. Eenvoud, eerlijkheid, focus en passie zijn
de vier basiswoorden van ons DNA en deze bepalen dan ook de manier waarop
wij tewerk gaan, hoe we communiceren met elkaar en hoe we onze producten
produceren. Onze organisatie streeft er niet alleen naar een maximumwaarde te
kunnen leveren aan onze klanten, maar ook aan onze collega’s
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