Lift-Tex Industrie B.V. is een internationaal opererend, innovatief en toonaangevende producent van
(zware) textiele hijsmiddelen en gevestigd in Tolbert. Als jong & dynamisch bedrijf met een
dealernetwerk in 25 landen, zijn we een belangrijke speler op de nationale en internationale markt.
Kijk voor meer informatie ook op www.lift-tex.nl
Lift-Tex is een groeiend bedrijf met ongeveer 35 medewerkers, verspreid over productie/confectie &
logistiek, commerciële binnen- & buitendienst en kwaliteit & productontwikkeling. Door onze
kwalitatief hoogwaardige producten en de continue ontwikkeling van deze producten en aanvullende
diensten weten vele klanten in het binnen- en buitenland ons te vinden.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Allround Productiemedewerker
met enthousiasme en doorzettingsvermogen!

Voor jou als productiemedewerker staat de kwaliteit en veiligheid van het product centraal: maken
we inderdaad wat de klant heeft gevraagd? Voldoet het aan de kwaliteitseisen die de klant graag wil?
Maar voldoet het ook aan de veiligheidseisen die Lift-Tex minimaal wil leveren?
De producten van Lift-Tex zorgen er voor dat onze klanten veilig en efficiënt kunnen werken; daar
kan jij aan meehelpen. Het is toch fantastisch dat de producten die jij maakt aan de andere kant van
de wereld gebruikt worden? En is het niet geweldig om te weten dat men in andere delen van de
wereld ook veilig kan werken dankzij de producten die jij hebt gemaakt?
De werkzaamheden zijn onder andere:
• maken van diverse soorten textiele hijsmaterialen m.b.v. professionele (naai)machines
• maken van rondstroppen, andere hijsmaterialen en halffabrikaten m.b.v. machines door
invoer en gebruik van juiste materialen
• instellen van machines en bewaken en controleren van de juiste werking
• controleren van kwaliteit van de gemaakte producten
Maar wat het werk echt inhoudt …….., moet je eigenlijk gewoon met eigen ogen zien!
Lift-Tex biedt jou:
• een uitdagende functie in een professioneel en groeiend bedrijf
• een prettige, no-nonsense en informele werksfeer
• een passend salaris met groeimogelijkheden bij gebleken geschiktheid
Heb je de juiste werkinstelling, een flinke dosis doorzettingsvermogen en een echte “no-nonsense”
instelling? Kan je goed tegen fysiek zwaar en intensief werk en ben je fulltime beschikbaar en bereid
om in ploegendienst te werken? En woon je in Tolbert, Leek, Roden of binnen een straal van 15
kilometer van Tolbert?
Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!
Stuur je CV en motivatie per email naar Rixt Dijkstra, P&O adviseur (rixt@dijkstraenvanpuffelen.nl) of
breng deze langs bij Lift-Tex. Heb je vragen bel dan gerust met Niels Jonkman, productieleider (0594200010).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

