PROJECT MONTEUR M/V
FULLTIME (38 UUR) – STANDPLAATS OLDENZAAL
Houd je van afwisseling en wil jij een sterk staaltje vakwerk neerzetten binnen een dynamische omgeving?
Wil je meewerken aan projecten met indrukwekkende producten en ben je wel in voor wat verantwoordelijkheid?
Dan is de functie Project monteur echt iets voor jou!
Ter uitbreiding zoeken wij een collega op de afdeling Productie waar je
zelfstandig, volgens planning, mechanische producten assembleert,
hierbij is er ruimte voor je eigen inbreng. We zoeken een echte teamplayer.
Samen bewaken we de voortgang van werkorders, adviseren we onze
collega’s en begeleiden we onze junior-monteurs, ook steken we samen
de handen uit de mouwen bij het laden en lossen van materialen.
Wie zijn wij?
Ropeblock is al ruim 25 jaar expert in ontwikkeling en productie van
hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelindustrie.
Een thuis voor ruim 80 (technisch) specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve producten realiseert. We zijn
een zelfstandige onderneming en een internationale speler van formaat in
een nichemarkt.
Wij geloven binnen onze organisatie dat het eindresultaat met
de hoogste kwaliteit ontstaat door samenwerken, met elkaar,
met klanten en leveranciers. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten,
elkaar uitdagen, scherp houden en elkaar aanvullen waar nodig,
zorgt in onze ogen voor succesvol werken.
We besteden aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en bieden
bijvoorbeeld passende (opleidings-)mogelijkheden om hier invulling
aan te geven.
Wat vragen we van jou?
Je hebt MBO werk- en denkniveau, en hebt minimaal drie jaar
werkervaring in een productieomgeving. Je bent een zelfstarter,
hebt teamgeest en bent kritisch naar jezelf en je omgeving en
eist kwaliteit in de uitvoering van je werkzaamheden.
Je bent bekend met het verwerken van activiteiten in een
computersysteem. Je bent nauwkeurig en in het bezit van
een certificaat Veilig Hijsen en een actueel heftruck certificaat.
Als Project Monteur rapporteer je aan de Voorman Montage,
welke faciliterend optreedt en geef je binnen projecten
functioneel leiding aan één of twee monteurs.

Wat bieden wij jou?
Wij voeren een informele bedrijfscultuur en tegelijkertijd is alles goed
geregeld. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe
oplossingen is belangrijk. Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd en
continu gestimuleerd, met volop mogelijkheden jezelf te ontplooien.
We zijn trots op onze fijne werksfeer en de uitdaging die het werk ons
biedt. We hebben marktconforme arbeidsvoorwaarden in overeen
stemming met de zwaarte van de functie en jouw ervaring.
Daarnaast investeren wij in jouw persoonlijke groei, zodat je op de
juiste manier met de organisatie meegroeit.
Eerst komen kijken?
Wil je meer informatie over de vacature of wil je eerst vrijblijvend een
kijkje komen nemen? De collega’s van de afdeling Montage laten je
graag ons bedrijf zien. Neem dan contact op met Joost Landman,
Voorman Montage: 088 – 532 32 00.
Direct solliciteren?
Denk je nu ‘dit ben ik!’ en wil je direct solliciteren, stuur dan je CV,
aangevuld met je persoonlijke korte en krachtige onderbouwing,
aan vacature@ropeblock.com, t.a.v. Amber Kroese, HR adviseur.

Jouw toekomstige collega Gijs:
‘Het is gaaf om te werken voor een innovatief
bedrijf en onze producten wereldwijd te zien op
bijvoorbeeld allerlei grote schepen, bruggen en
in hijskranen. Als je je eigen werk tegenkomt op
tv bij bijvoorbeeld Extreme Machines dan voel
je je wel trots.
Ook ons team is fijn, we werken zelfstandig maar
ook nauw samen.
Ons werk is afwisselend, veiligheid en gezondheid
staan hoog in het vaandel en laten we vooral de
toffe personeelsfeestjes niet vergeten.’
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