VACATURE

TECHNISCH OPERATOR

Spaas wil een vleug je warmte toevoegen aan het leven van alledag, en dat door
kwaliteitsvolle en betrouwbare kaarsen aan te bieden.
Spaas is op zoek naar betrouwbare productie-operatoren met een sterke technische kennis en een hands-on
persoonlijkheid, om de productieplant in Hamont te ondersteunen.

Klinkt dat als iets voor jou?

JOUW JOB
Je wordt technisch-operator in de productieplant in
Hamont. Je rapporteert aan de shift verantwoordelijke.

JOUW UITDAGING
Door procesmatig te denken kan je vlot de
productiemachines instellen en ombouwen;
Door je technische kennis kan je
onderhoudswerkzaamheden zelfstandig uitvoeren;
Je kan zowel zelfstandig als in team functioneren.
Collegialiteit en ploegenoverdracht is hierbij voor jou zeer
belangrijk;
Je bent gedreven om steeds het beste product af te
leveren. Je hebt oog voor detail en kwaliteit.

JOUW PROFIEL
Je hebt:
• De nodige technische kennis en inzicht
• Zin in een gevarieerde job
Je bent:
• Een integer persoon met een grote verantwoordelijkheidszin
• Gesteld op orde en netheid en hebt oog voor detail
• Nauwkeurig in hetgeen je doet en daarbij een sterke teamplayer

WIJ BIEDEN
Een boeiende, gevarieerde functie in een internationale omgeving bij een stabiel bedrijf. Een kans om je te
groeien en mee te werken aan een prettige en stimulerende werksfeer. Wij hechten veel belang aan onze missie
‘Light up your life’ en onze kernwaarden: inspireren, verrassen, verbinden, authentiek en kwaliteit.

BEDRIJF SPAAS
Inspireren. Een vleug je warmte toevoegen aan het leven van alledag. Dat is de missie die Spaas wil uitdragen.
Naast kwaliteitsvolle kaarsen ontwikkelen door mooie vormgeving en gezelligheid mee te geven met de
kaarsen, willen we een meerwaarde vormen voor het leven van de consument, maar ook als bedrijf wil Spaas een
meerwaarde zijn in het leven van onze werknemers.
Spaas denkt steeds vernieuwend en verjongend, maar heeft een rijke geschiedenis. Spaas ontstond in 1853 in
het Limburgse Hamont, en heeft sinsdien niet stilgezeten. Het groeide uit tot een absolute marktleider in België
en tot één van de belangrijkste Europese spelers op de markt van kaarsen.
Spaas telt inmiddels 275 medewerkers en is al die tijd een krachtig familiebedrijf gebleven.
Vandaag staat de vijfde generatie van de Spaas-familie aan het roer. Naast de productieeenheid in Hamont, is er ook een fabriek in Polen en een stevig uitgebouwde
salesorganisatie gericht op Europa.

Wil jij deel uitmaken van
het Spaas team?
Stuur je motivatiebrief
en CV naar
marleen.lemmens@spaas.be
(Discretie verzekerd.)

