Alkern is een onafhankelijke industriële groep met een sterke verankering in
Frankrijk en België, eigen productiesites en een 1000-tal medewerkers.
Onze core business is de productie van kwalitatieve prefab producten.
Alkern VOR Beton is de Belgische vestiging te Roeselare en staat in voor de productie en commercialisering van de
lokaal geproduceerde producten naar professionele gebruikers in 3 marktsegmenten: wegenbouw, ruwbouw en
omgevingswerken. Onze marktpositie hebben we verworven dankzij onze kwaliteitsproducten, een 70-tal collega’s
met vakkennis en een trouw klantenbestand. Op korte termijn zoeken wij een collega voor de site Roeselare:

MACHINEOPERATOR (m/v)
Betonbuizen
JOBSITUERING
Je komt terecht in de productieafdeling van Alkern VOR Beton te Roeselare. Samen met een team van
ervaren collega’s ben je verantwoordelijk voor de productiehal betonbuizen. Deze productiehal bestaat uit
een betoncentrale en twee productiemachines voor rioleringsbuizen in verschillende diameters.
Je rapporteert aan de productieverantwoordelijken.
JOUW PROFIEL










Een teamspeler met een goede mentaliteit: inzet, leergierig en collegiaal.
Een technische achtergrond (bijvoorbeeld elektriciteit of mechanica) is een pluspunt.
Aandacht voor veiligheid en werken volgens de geldende veiligheidsregels is een basisvoorwaarde.
Ervaring in de betonsector of onze marktsegmenten is een meerwaarde meer geen noodzaak.
Belangrijker is jouw bereidheid & honger om te groeien in de functie. We voorzien een interne opleiding
zodat je de nodige kennis opbouwt.
Werkregime: afhankelijk van de seizoenaliteit werk je in een dag- of ploegregime.
Flexibiliteit: afhankelijk van de urgentie kan de opdracht of taak wijzigen. Uitzonderlijk, en in overleg,
kan gevraagd worden om het werkregime (tijdelijk) aan te passen.
Rijbewijs heftruck en rolbrug is een groot voordeel.
Je beheerst de Nederlands taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Kernwoorden: technisch, collegiaal, actiegericht & probleemoplosser.

JOUW KERNTAKEN
Een gevarieerd pakket aan taken. Voorbeelden:
 Het instellen van de machines volgens de verschillende parameters.
 Het traceren van technische storingen en die helpen oplossen met de collega’s van de Technische
Dienst.
 Kwaliteitscontrole van de geproduceerde buizen.
 Uitvoeren van (preventieve) onderhoudstaken.
 Registratie van productie- en kwaliteitsgegevens.
 Formuleren van verbetervoorstellen inzake productiviteit en veiligheid op jouw werkplek.
ONS AANBOD






Een voltijds contract.
Een job met autonomie en verantwoordelijkheid.
Ruimte voor initiatief en zelfontplooiing.
Een opleidingstraject en begeleiding binnen een informele werkomgeving.
Een marktconform verloningspakket.

Herken je jezelf in bovenstaande en denk je een aanwinst te zijn voor ons team?
Dan gaan we graag met jou in gesprek, na ontvangst van jouw CV en motivatiebrief.

Alkern VOR Beton - ter attentie van Jan Frentz, Productiedirecteur.
Adres: Ieperseweg 112, B-8800 Roeselare of via e-mail: jan.frentz@alkern.be

