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Remix Droge Mortel BV ontwikkelt, produceert en vermarkt hoogwaardige droge
mortels voor de professionele verwerker. Met een uitgebalanceerd assortiment
bedient Remix met de merken Remix en Sakrete de bouwmaterialenhandel en heeft
het de perfecte mortel voor vrijwel ieder bouwproject. Vanuit de geavanceerde
productielocaties te Ellertshaar en Hardenberg levert Remix droge mortel producten
in silo’s, big bags en zakken aan afnemers in binnen- en buitenland. Door omvang,
know how en innovatieve productontwikkeling is Remix toonaangevend en
trendbepalend in droge mortels.
Door groei en uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Operator(s) zakgoedlijnen
Functieomschrijving
Voor het afvullen van de mortels in regendichte PE zakken heeft Remix in de
productielocaties Ellertshaar en Hardenberg de beschikking over moderne hoge
capaciteit afvulmachines.
In deze ben je verantwoordelijk voor:.
• Instellen, bedienen en bewaken van de afvullijn(en) en bijbehorende apparaten.
• Ombouwen van de lijnen ten behoeve van product/formaatwissels
• Uitvoeren van controles op product, verpakkingen, printteksten etc.
• Afwijkingen tijdig zien en corrigeren
• Oplossen van kleine storingen en uitvoeren van klein onderhoud
• Algemene fabrieks- en verladingswerkzaamheden
• Bereid om in ploegendienst te werken
Functie eisen
- MBO werk- en denkniveau
- Kennis van automatisering
- Pro-actieve flexibele houding en ‘can-do’ mentaliteit
- Zelfstandig kunnen werken in ploegendienst
- Je zorgt voor een opgeruimde en nette werkomgeving en houdt toezicht op de
naleving van.
- Je woonplaats ligt bij voorkeur binnen een straal van 25 km van Ellertshaar of
Hardenberg
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een gevarieerde en uitdagende baan bij een dynamisch bedrijf met een
uitstekende werksfeer. Wij zorgen voor goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Interesse
Voor meer informatie over deze functie kunt je contact opnemen met de heer Klaas
v/d Velde, Technisch bedrijfsleider. Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar
Remix Droge Mortel BV, T.a.v. de heer K. v/d Velde), Postbus 3, 9530 AA Borger of
emailen naar klaas@remix.nl.

