DIPANOX is op zoek naar een jonge logistiek- en technisch medewerker.
WIE BEN JE?: Je bent een doener, zegt wat je doet en doet wat je zegt. De betekenis van het
woord betrouwbaarheid hoeven we je niet uit te leggen. Ook de normen en waarden van
onze samenleving zijn je bekend en daar leef je dan ook naar. Je hebt je schoolopleiding
afgerond en wilt nu eindelijk wel eens aan de slag. Je hebt interesse in techniek en wilt
gevarieerd werk. Een hele dag op de reach- en of heftruck rijden is niets voor jou maar voor
een uurtje is het wel weer leuk.
JE START: als logistiek medewerker verwerk je de orders, je verzamelt deze aan de hand van de paklijsten, je stelt producten
samen en maakt ze verzendklaar. Je ontvangt goederen, controleert deze en plaatst ze op locatie. Je doet dit allemaal
zelfstandig en bent actief.
DE VOLGENDE STAP?: de volgende stap is de activiteit als technisch medewerker. Je gaat om met
onze RVS producten in de werkplaats. Je boort en tapt gaten, je zaagt, draait, schuurt en slijpt en na
verloop van tijd sta je ook achter de CNC freesbank. Eerst alleen om de producten te laden en te
lossen in de klemmen maar allengs ontwikkelt zich er kennis omtrent het verspanen van RVS
materiaal, je voert dan gereedschapscorrecties uit en je leert stap voor stap de computergestuurde
freesbank compleet te programmeren.
EN DAN?: wie instapt groeit met ons mee. We krijgen het steeds drukker dus er komen volop kansen om je te ontwikkelen. Je
komt natuurlijk met een heleboel ideeën om het allemaal nog beter te doen en voert ze in overleg ook door.
HOEZO ALLEMAAL?: wij zijn een klein bedrijf met nu nog maar 5 werknemers. We zijn nu
echt aan een nr 6 toe. In ons bedrijf val je op door de dingen die je doet en niet doet. Door
onze groei kun je met ons meegroeien. Je kunt je verder ontwikkelen en wordt
gewaardeerd voor wat je doet.
DE SFEER?: bij DIPANOX heerst een no nonsense mentaliteit. Doe maar gewoon dan doe je
gek genoeg. Het komt er namelijk op aan wat je doet, hoe effectief je het doet en hoe goed
je het doet. Pauze en lunchen doen we lekker samen. Roken doe je natuurlijk buiten.
EN NU?: ben je een doener, ben je een aanpakker, ben je gedreven, voldoende intelligent en slim genoeg om
de materie op te pakken en lijkt het je wat om bij ons te komen werken neem dan contact op met Wiebe
Agter door een mail te sturen naar w.agter@dipanox.eu Alle wetenswaardigheden vind je op onze website
www.dipanox.eu Kijk maar eens of DIPANOX wat voor je is.

Daarna kijken wij samen of jij wat voor DIPANOX bent.

