Wessem Port Services Group BV is een groep bedrijven actief in de op- en overslag van
bulkgoederen, stukgoederen en containers. Zij beschikt over havens en terreinen in Stein,
Maastricht, Wessem en Lanaken (B), waar weg-, water- en railtransport gecombineerd
worden. Voor de locatie in Wessem zijn we op zoek naar een:

operationeel medewerker/
wielladermachinist
Fulltime
Over de functie
Als operationeel medewerker verricht je diverse soorten werkzaamheden op het terrein. Je
bedient machines (m.n. de wiellader, maar ook de heftruck en de schranklader) en voert
taken uit die te maken hebben met op- en overslag en verpakken van diverse goederen. De
werkzaamheden zijn geheel afhankelijk van de verschillende opdrachten die binnenkomen.
Als je reeds in het bezit bent van het VCA basis diploma, dan is dat een pré en anders biedt
WPS je de mogelijkheid dit certificaat te behalen.
De reguliere werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 – 16.30 uur.
De installaties en machines worden zorgvuldig bediend en onderhouden en
veiligheidsvoorschriften dienen pro-actief te worden opgevolgd.
Wij zoeken een representatieve collega die:
•
Wiellader ervaring (noodzakelijk) bezit. Heftruck en schranklader ervaring is een pré.
•
Zelfstandig kan werken aan een opdracht
•
Klantvriendelijkheid en servicegerichtheid is
•
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift bezit
•
Resultaatgericht is, met altijd de veiligheidsvoorschriften voorop
•
Over goede communicatieve vaardigheden beschikt
De pro's van WPS:
•
Een gezond, dynamisch bedrijf met hoog kwaliteitsniveau en goede reputatie
•
Kundige en betrokken collega’s met jarenlange dienstverbanden
•
No nonsens cultuur
•
Aandacht voor de persoon en persoonlijke ontwikkeling
•
Vakinhoudelijke trainingen worden aangeboden
•
Marktconforme arbeidsvoorwaarden
•
Prettige werksfeer en diverse bedrijfsactiviteiten
Je schriftelijke sollicitatie en een uitgebreid CV zien wij graag voor 31 maart 2020
tegemoet. Adres: Wessem Port Services Wessem BV, t.a.v. mevr. P. van Leeuwen, HR
adviseur, Postbus 196, 6170 AD te Stein of per e-mail: hrm@wessem.com. Meer informatie
over de functie kun je inwinnen bij de heer H. van Wersch, Bedrijfsleider, tel. 0475-56 31
00 en op www.wessem.com.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

