Expert in innovatief coaten en lamineren van textiel

Vetex is de toonaangevende Belgische specialist in het coaten en lamineren van
textiel in verschillende sectoren zoals de medische, industriële en voedingssector.
90 jaar ervaring, een dynamisch en groeiend bedrijf met een 80-tal gedreven
medewerkers.
Dankzij de combinatie van een doorgedreven klantgerichte aanpak en
verschillende geavanceerde en innovatieve technische toepassingen zijn we in
staat om onze klanten elke dag de meest kwalitatieve oplossingen aan te bieden.
Innovatief, kwalitatief en klantgericht.
Om ons team te versterken zoeken wij een nieuwe collega’s

eerste werkervaring – schoolverlaters
dagwerk – ploegwerk
Wat zoeken wij?

•
•
•
•
•
•

Pas afgestudeerd en op zoek naar een eerste job en werkervaring in een industriële
omgeving.
Jouw leergierigheid is belangrijker dan jouw ervaring, we vragen wel technische
kennis.
Je werkt graag in een team, fysiek werk schrikt je niet af en je staat graag in een
productie omgeving.
Je bent bovenal gemotiveerd, betrouwbaar en kunnen op jou rekenen!
Goedlachs en de “goesting” hebben om te werken typeren jou.
Handen uit de mouwen steken vind je vanzelfsprekend.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een fulltime job als operator binnen een sterk groeiend en innoverend bedrijf
Je krijgt een gedegen opleiding en inwerkperiode
Je leert onze verschillende machines bedienen zodat wij kunnen zorgen voor veel
variatie in de job zodat je verder kan blijven groeien binnen het bedrijf
Een volledig nieuwe productiehal waar we solventvrij coaten, het neusje van de zalm,
uniek in België
Vast contract van onbepaalde duur
Job in 2 ploegen afwisselend vroeg laat, job in de nacht, job in dagploeg in een 5
dagenweek, 40u per week
20 verlofdagen en opbouw ADV dagen

•
•

Een correct uurloon met ploegentoeslag en aangevuld met voordelen zoals
maaltijdscheques en pensioenplan en een fietsleasingplan
Filevrije locatie

Bovenal een bedrijf met mensen, voor mensen..

Samen meer AS A TEAM!

Interesse?

Interesse om bij Vetex aan de slag te gaan?
Stuur je cv met motivatiebrief naar lieve.vandegeuchte@vetex.eu

