Werkvoorbereider/Magazijnier (voltijds – M/V/X)
OptiCom International NV
OptiCom is reeds 20 jaar een vaste waarde in de wereld van visuele communicatie. Als ervaren signmaker uit Olen zijn wij
gespecialiseerd in het realiseren van allerhande reclameboodschappen.
Een greep uit ons aanbod: Full colour printen, spandoeken, wagenbeletteringen, gevelreclame, lichtreclame, reclamezuilen,
werfborden, stickers, glasdecoraties, textielbedrukking, poster & display systemen, …
OptiCom staat in voor het ganse traject: advies, offerte, ontwerp, productie en plaatsing: we voeren alles uit in eigen beheer.
Vanwege aanhoudende groei zijn we op zoek naar een werkvoorbereider voor onze atelier te Olen.

Takenpakket?
Je ben verantwoordelijk voor alle werkvoorbereidingen in onze atelier.
• Je staat in voor het verzagen van buizen en profielen volgens plan en afmeting. Je verzamelt alle onderdelen en
legt deze zorgvuldig klaar voor jouw collega’s.
• Je werkt producten finaal af door ze te voorzien van allerhande elementen zoals haken, ringen, ijzers, …
• Je zorgt ervoor dat alle producten goed verpakt zijn voor transport.
• Je ontvangt alle leveringen (lossen en laden), controleert deze en stockeert ze in ons magazijn. Je bewaart het
overzicht en rapporteert stock tekorten aan onze Aankoper.
• Je zorgt voor orde en structuur in het magazijn, je houdt ervan alles proper en netjes te houden.

Wie zoeken we?
• Een echte teamplayer die graag alles zorgvuldig voor zijn collega’s voorbereidt.
• Een Handige Harry / Harriette met technisch inzicht, oog voor detail en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je beschikt over een rijbewijs B.
• Ervaring is vereist.
• Kan je lassen? Dat is een extra troef!
• Kandidaten van alle leeftijden zijn welkom!

Wat hebben wij te bieden?
• Een voltijds contract (38u – op vrijdag stoppen we om 15u) met een correcte verloning.
• Een gevarieerde en uitdagende job in een groeiend familiebedrijf met fijne en ervaren collega’s, in een vlot
bereikbare omgeving.
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