Meewerkend hoofd
afdeling Productbewerking
Je bent meewerkend verantwoordelijk voor de afdeling productbewerking en samen met
enkele collega’s streef je dagelijks naar het leveren van hoogwaardige producten op maat.
De afdelingstaken:
• Op maat zagen van kunststof plaatmateriaal (voornamelijk polycarbonaat en polyester).
• Het bewerken (boren, sealen, stansen en tapen) van kunststof platen.
• Aan de hand van tekeningen, instructies en assemblagelijsten vervaardigen van daglicht
constructies opgebouwd uit polycarbonaat en aluminium.
• Machinaal zagen, ponsen, stansen, togen en boren van aluminium profielen.
• Het lassen (MIG/MAG) van aluminium frames.
Je verantwoordelijkheden:
• Meewerken en verdelen van werkzaamheden binnen je team.
• Zorg dragen dat het product tegen de vooraf gestelde normen vervaardigd wordt.
• Is verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde levertijden.
• Overleg met magazijnchef en werkvoorbereiding over voortgang werkzaamheden.
• Controle op beschikbaarheid materialen.
• Meldt tekening- en/of instructiefouten aan de werkvoorbereiding.
• Is alert op het verbeteren van het werkproces en het voorkomen van faalkosten.
• Bij afwezigheid van de magazijnchef plaatsvervangend leidinggeven aan de expeditie
afdeling.
Je kwaliteiten:
 Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau.
 Je draagt met passie en plezier verantwoording over je werk en de afdeling.
 Je hebt een natuurlijk overwicht en geeft graag sturing aan medewerkers.
 Je bent zelfstandig, pro-actief, pragmatisch, kort om; een aanpakker.
 Je werkt gestructureerd, houdt van orde en netheid.
 Je hebt overzicht over de planning en de voortgang van werkzaamheden.
 Je begrijpt constructie tekeningen en productielijsten.
 Je hebt ervaring in het machinaal bewerken van kunststoffen en/of aluminium.
 Je kunt (aluminium) MIG-Mag lassen of bereidt dit te leren (TIG lassen is een pre).
 Je bezit een (reach)heftruck certificaat of bent bereid deze te halen.
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.
Ons aanbod:
 Een fulltime baan (40 uur/week), met intentie tot vast dienstverband.
 Zelfstandige functie in een collegiale, dynamische, no-nonsense werkomgeving.
 Ruimte voor eigen initiatief, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing.
 Uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op ervaring en kwaliteit.
 Basispremie pensioen door ons betaald.

Wij zijn wij?
ATLAS ACOMFA importeert, distribueert en bewerkt kunststof plaatmateriaal voor dak, gevel
en wand. Daarnaast vervaardigen wij onder de naam Alumon uit aluminium en kunststof
plaatmateriaal daglichtconstructies op maat. ATLAS ACOMFA is een onafhankelijk
familiebedrijf en gevestigd in een modern bedrijfspand in het hart van de Bollenstreek. Met
een enthousiast team van 12 medewerkers staan wij elke dag klaar om klant optimaal te
dienen.
In ons magazijn houden wij ruime voorraden van de kunststof (lichtdoorlatend) platen. Het
plaatmateriaal wordt per klantorder verzameld en klaargemaakt voor verzending. Op onze
bewerkingsafdeling produceren wij de Alumon daglichtconstructies en zagen wij met een
specifiek machinepark het plaatmateriaal opdracht afhankelijk op maat.
ATLAS ACOMFA onderscheidt zich in de markt door mee te denken met de klant, oplossingen
en alternatieven te vinden op klantvraag en het verlenen van optimale service op het gebied
van kwaliteit, levering en productinformatie. Wij richten ons op bedrijven in de bouw,
industriële en agrarische sector. Met het breedste assortiment aan lichtdoorlatend
plaatmateriaal en onze uitgebreide productdocumentatie zijn wij toonaangevend in onze
branche.
Interesse? Stuur dan je CV met motivatie naar management@atlasacomfa.nl. Heb je vragen
over de functie, neem dan contact op met Corné Hulsebosch.

