The SDG group, met vestiging in Zwevegem, is internationaal actief in de duurzame ontwikkeling en productie van
oplossingen in kunststof. We verbinden mensen en technologie, met innovatie en kwaliteit als rode draad. Gedreven door
ambitie en passie pakken we de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid aan.
Voor de verdere uitbouw van the SDG group zijn we op zoek naar een (m/v/x)

Technicum operator dagploeg
Jouw job
Voor het bedienen van de verschillende lijnen in ons Technicum zijn we op zoek naar een operator in de dagploeg. De
inhoud van de functie bestaat erin, in samenspraak met de projectleider, testgrondstoffen te produceren.
Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige componenten voor de testen. Door middel van
verschillende instellingen ga je het gewenste eindproduct produceren. Het continu registreren van de verschillende
parameters (en op termijn hiervan verslag opmaken), het eindproduct beoordelen, stalen nemen, de machine reinigen
na het beëindigen van de test en de machine opnieuw klaarzetten (technisch en proces-technisch) voor de volgende
test behoren ook tot je takenpakket. Je denkt samen met de projectleider mee naar mogelijke oplossingen. Daarnaast
sta je in voor het sorteren van het rest- en productieafval en deze naar de recyclagezones te brengen. Het Technicum
onderhouden en organiseren.

Jouw profiel
Je bent technisch geschoold, met voorkeur in een kunststofrichting. Je hebt een stabiel werkverleden. Ervaring in
extrusie, compoundering of granulering is een pluspunt.

Jouw skills
Je bent stipt, nauwkeurig, communicatief en stressbestendig. Je hebt een ware werkersmentaliteit en gaat graag
zelfstandig te werk. Je denkt graag mee met de groep en je gaat op een goede manier om met vooropgestelde
procedures en processen. Je kan je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit). Je beschikt
over een echte hands-on mentaliteit.

Ons aanbod:
Je komt terecht in een aangename werkomgeving binnen een dynamische en ambitieuze KMO met open visie. Er
heerst een no-nonsense mentaliteit en aanpak, met direct contact tussen alle medewerkers en verantwoordelijken.
Je kunt rekenen op een competitief loon, aangevuld met maaltijdcheques. Je werkt in een 40-uren werkweek met 12
ADV-dagen.

Geïnteresseerd?
Contacteer ons via info@the-sdg-group.com of 056 735 325
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