Gezocht SPMT OPERATOR (M/V)
We groeien als kool!
Kleinveld B.V. is een jong, ambitieus bedrijf gevestigd in Zuidlaren (Drenthe) met nevenvestigingen in
De Groeve en Eemshaven. Kleinveld is grenzeloos actief in het exceptioneel horizontaal en verticaal
transport, o.a. met SPMT’s, Rupskranen, Onderhoud- en Montagewerkzaamheden. Klanten van
Kleinveld zijn ´s werelds grootste internationale logistieke bedrijven.
Wij zoeken jou
Wij zoeken een ervaren SPMT Operator met een eigen kijk op het werk. Naast het uitvoeren van
leuke, uitdagende werkzaamheden, hechten we grote waarde aan jouw ideeën. Vakmanschap staat
bij ons voorop; we communiceren op een open en no-nonsense manier, want daar groeien we van.
Als SPMT Operator maak je deel uit van een hecht team, bestaande uit zeer ervaren en gedreven
medewerkers bij wie het transport door de aderen stroomt.
SPMT Operator
Kernactiviteiten van de SPMT Operator zijn:
- het verrijden van ladingen met behulp van een SPMT;
- ombouwen en samenbouwen van de SPMT´s in allerhande mogelijke configuraties;
- oplossen van voorkomende storingen;
- aanwijzingen geven bij het verplaatsen van lading;
- uitvoeren van klein onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan het materieel;
- brede inzetbaarheid; ook bereid andere taken uit te voeren als de werkzaamheden daarom
vragen.
Wij vragen
Naast de kerncompetenties van Kleinveld B.V, zelfstandig, oplossingsgericht, samenwerken en veilig
werken, vragen wij:
- passie voor transport en het kunnen denken in mogelijkheden;
- een grote mate van nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
- een teamplayer met een no-nonsense- en geen 9 tot 5 mentaliteit;
- VCA basis;
- in het bezit van een ´Scheuerle Schwerlasttransporter´ SPMT certificaat, of gelijkwaardig;
(Kamag ervaring is een pré).
Wij bieden
- een uitdagende functie met veel afwisseling, vrijheid en verantwoordelijkheid;
- diverse ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
- goede verdiensten.
Kleinveld hecht veel waarde aan zelfstandigheid, ruimte voor ideeën en eigen inbreng. Dit betekent
voor jou als mogelijk nieuw teamlid, ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing. Groeit het
bedrijf, dan groei jij natuurlijk mee.
Wil je deel uitmaken van een enthousiast en succesvol team, stuur dan je CV en bondige motivatie
aan office@wkleinveld.nl. Heb je vragen, dan bel je met Wijnand Kleinveld 06-46253168

