Wessem Port Services Group BV is een toonaangevende Euregionale aanbieder van
havenfaciliteiten met een duurzame logistieke dienstverlening, recycling activiteiten en
primaire bewerkingstechnieken. WPS wil verder groeien met de huidige en nieuwe
recyclingactiviteiten om daarmee een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.
Verder zorgen we voor de continuïteit van de bedrijfsvoering door onze mensen te laten
groeien in een veilige en gezonde werkomgeving. Wessem Port Services voert een sociaal
personeelsbeleid door aandacht te geven aan de mens.

Voor inzet op onze locatie in Stein, zijn we wegens uitbreiding op zoek naar een:

Allround Operationeel Medewerker / Machinist
(wiellader, heftruck, schranklader)
De Functie:
Als operationeel medewerker verricht je diverse soorten werkzaamheden op het
haventerrein. Je bedient machines (o.a. wiellader) en voert taken uit die te maken hebben
met op- en overslag en verpakken van diverse goederen. De voornaamste taak die je
verricht is het laden en lossen van vrachtauto’s en containers met de producten van onze
klanten. De werkzaamheden zijn geheel afhankelijk van de verschillende opdrachten die
binnenkomen, daarom horen algemene werkzaamheden ook bij de functie. Heb je een
goed gevoel voor machines dan leren we je ook het werken op de mobiele overslagkraan
aan. In Stein werken we in een 2-ploegendienst.
Wat zoeken wij
•
•
•
•
•
•
•

Enkele jaren werkervaring als wielladermachinist.
VCA diploma of bereidheid dit te behalen.
Veilige werkhouding.
Affiniteit met techniek.
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Proactieve houding en een hands-on mentaliteit.
Zelfstandigheid en flexibiliteit.

Wat bieden wij
•
•
•

•

Een gezond, dynamisch bedrijf met hoog kwaliteitsniveau en goede reputatie.
Een contract rechtstreeks bij de werkgever.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:
o Marktconform salaris.
o 27,5 vakantiedagen.
o Collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling.
o Pensioenregeling.
Een prettige werksfeer .

Je kunt je sollicitatie met CV sturen naar: hrm@wessem.com, ter attentie van: Petra van
Leeuwen, HR-Adviseur. Informatie over de functie kun je inwinnen bij de heer Jan Erven,
Manager Operationele Zaken tel. 0464 74 7777

