
  

Allround   operator   
  

Vind   je   het   leuk   om   high-tech   robots   te   zien   uitvoeren   waar   jij   ze   opdracht   voor   geeft?   Heb   
je   zin   om   in   een   gezellig   en   dynamisch   bedrijf   duurzame   producten   te   maken   welke   in   eigen   
huis   worden   ontwikkeld   en   geproduceerd?   Dan   zoeken   we   jou!   

  
Wij   zijn   een   groeiend   bedrijf   actief   in   de   duurzame   sector.   Qsilence   is   samen   met   HRsolar   
en   HRsolar   Projects   onderdeel   van   de   HRsolar   groep.   Een   zonnig   hart   voor   duurzaamheid   
bindt   de   bedrijven.   Ieder   met   haar   eigen   expertise.     

  
De   duurzame   sector   is   een   dynamische   en   groeiende   sector.   Met   een   enthousiast   team   
werken   we   vanuit   onze   vestigingen   in   De   Lier   en   Maasdijk   dagelijks   hard   om   Nederland   te   
voorzien   van   onze   systemen.   Jij   zorgt   er   dus   voor   dat   er   in   heel   Nederland   duurzame   en   
kwalitatieve   topproducten   komen   te   staan!   Je   wordt   (mede)   verantwoordelijk   voor   de   
diverse   productieprocessen,   zoals   de   productie   van   RVS   opslagvaten,   PVT   panelen   en   
zonnecollectoren,   wat   je   werk   ook   afwisselend   maakt.   

  

Wat   ga   je   doen   
● Met   behulp   van   diverse   machines   fabriceren   van   RVS   boilervaten,   PVT   panelen   en   

zonnecollectoren.   
● Bewaken   van   de   productiekwaliteit.   
● Signaleren   van   productiefouten   en   machinestoringen.   
● Verhelpen   van   1e   lijns   machinestoringen.   
● Meedenken   in   het   optimaliseren   van   productieprocessen.   
● Zorgdragen   voor   een   schone   en   opgeruimde   werkplek.   
● Reparaties   aan   productie   met   handmatig   lassen.   

  

Wat   verwachten   we   van   jou   

● Je   hebt   een   MBO   technische   opleiding   afgerond.   
● Je   hebt   ervaring   met   lassen.   
● Je   houdt   van   netjes   werken.   
● Je   hebt   oog   voor   kwaliteit   van   het   product   en   verbeteringen   van   het   proces.   
● Je   hebt   een   groot   verantwoordelijkheidsgevoel.   
● Je   kunt   zelfstandig   werken   maar   past   ook   in   een   team.   
● Je   bent   enthousiast,   collegiaal,   betrokken   en   communicatief   vaardig.   
● Je   denkt   mee   in   oplossingen.   
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Wat   kun   je   van   ons   verwachten   

● Een   uitgebreid   technisch   inwerk   traject.   
● Eigen   verantwoordelijkheid   voor   het   productieproces.   
● Veel   afwisseling   in   werkzaamheden.   
● Een   prima   salaris.   
● 25   vakantiedagen.   
● Een   fulltime   functie   voor   38   uur   per   week.   Je   werkt   echter   40   uur   per   week   en   bouwt   

op   jaarbasis   13   ADV   dagen   op,   die   in   overleg   vrij   op   te   nemen   zijn.   
● Wij   gaan   samenwerkingen   aan   voor   de   lange   termijn.   Wat   houdt   dit   precies   in?   Je   

start   met   een   contract   voor   1   jaar   maar   de   intentie   voor   een   vaste   aanstelling   is   
zeker   aanwezig.   

● Reiskosten   en   collectief   pensioenfonds.   
  

Wil   je   meer   weten?   Kijk   dan   op   www.qsilence.com   en   www.hrsolar.nl.   Stuur   je   motivatie   en   
cv   naar   marco@hrsolar.nl.   

  
Salarisindicatie:    €   2400,-   –   €   2700,-   
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