Aviation Glass™ & Technology B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling en
productie van vrijwel onbreekbaar superdun gelamineerd glas dat gebruikt wordt
in interieurs van vliegtuigen. We maken onder andere toiletspiegels,
douchedeuren, verlichting en ramen. Alle producten worden in onze hightech
fabriek in Voorthuizen geproduceerd.
Gezien de sterke omzetgroei en stijgend productievolume zoeken wij:

Enthousiaste operator(s) M/V
Wat zijn je taken?
Als operator houd je je bezig met het wassen, lamineren en bedrukken van ultradun glas.
Hierbij is een combinatie van secuur handwerk en het bedienen van h i g htech machines
vereist. Je zorgt voor een soepel en correct verlopend productieproces. Je werkt in een
enthousiast team aan een kwalitatief hoogwaardig product onder andere in onze cleanroom
omgeving.
Wie ben jij?
Je houdt van technische processen en gaat een
uitdaging niet uit de weg. Je vindt het leuk om alle
stappen van ons productieproces te leren, werkt en
administreert secuur en hebt oog voor detail. Je wil
nieuwe dingen leren en je verder verdiepen in de
luchtvaart. Je bent een doorzetter, je ziet werk liggen
en je bent een echte aanpakker.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een
dynamische, groeiende organisatie. Werken in een klein en enthousiast team. Een fulltime
dienstverband met s n el uitzicht op een vast contract. Een goed salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden horen hier natuurlijk bij, waaronder een moderne
pensioenregeling.
Meer informatie?
Bekijk onze website op www.aviationglass.aero of bel of whatsapp onze p r o ductie
man ag er Daan van den Brink op telefoonnummer 0342 472 083.
Heb je interesse?
Mail dan voor 15 januari 2022 naar info@aviationglass.aero of stuur een whatsapp
naar: 0342 472 083. We bellen of appen je dan voor een afspraak om kennis te maken.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.
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