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 Maastricht zijn we op zoek naar een:

Operationeel medewerker installaties
Fulltime
Over de functie
Als operationeel medewerker installaties bedien je installaties en machines en houdt ze
operationeel. Samen met je collega’s realiseer je een optimale verwerking van de diverse
producten in een schone en goed onderhouden installatie.
Je controleert en analyseert de product in- en output en stuurt het proces bij. Je regelt
de productie en technische planning & organisatie op dagniveau binnen de vastgestelde
weekplanning. Je verricht eerstelijns onderhoud, verhelpt storingen of schakelt de
technisch specialist / Locatiemanager in.
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. Waar nodig verricht je diverse
soorten werkzaamheden op het terrein en voert taken uit die te maken hebben met open overslag en verpakken van diverse goederen.
De reguliere werktijden zijn van 07.30 – 16.30 uur.
Wij zoeken een collega die:
o een proces technische opleiding heeft afgerond of ervaring heeft met soortgelijke
werkzaamheden
o de machines en installaties zorgvuldig kan bedienen en onderhouden
o in het bezit is van rijbewijs B en bereid is om diverse cursussen en opleidingen te
volgen zoals heftruck, laadschop, en BHV.
o het eigen werk goed kan organiseren, zich hier ook verantwoordelijk voor voelt en
problemen oplost.
o stressbestendig is en goed in een team kan werken
o de Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift
o veilig werken belangrijk vindt voor zichzelf en de anderen op de locatie.
De pro's van WPS:
o afwisselend werk in een prettige collegiale werksfeer
o een gezond en dynamisch bedrijf
o kundige en betrokken collega’s
o een no-nonsense cultuur
o aandacht voor de persoon en persoonlijke ontwikkeling
o vakinhoudelijke trainingen
o marktconforme arbeidsvoorwaarden
o grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten
Je schriftelijke sollicitatie en een uitgebreid CV zien wij graag voor 11 mei a.s. tegemoet.
Adres: Wessem Port Services Maastricht BV, t.a.v. Petra 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 Pieter Dorssers, Locatiemanager, tel. 043-3636383.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

