> MIREC
Mirec is een leider op het gebied van hergebruik en recycling van elektronica. Daarnaast is
Mirec een toonaangevende dienstverlener voor het verwijderen en recyclen van elektronische
apparatuur. Wij beheren elektronische producten op een ethische, veilige en duurzame manier.
De elektronica-recyclingindustrie is een groeiend succesverhaal en ontwikkelt zich snel tot een
duurzaam ecosysteem van productgebruik, geplande verwijdering aan het einde van de
levensduur en een systematisch recyclingproces dat maximale waarde haalt uit afgedankte
apparatuur, terwijl het tegelijkertijd groene banen creëert over de hele wereld.

Logistiek medewerker (m/v)
> Locatie: Eindhoven
De functie

Waartoe ben jij in staat?

Als Logistiek medewerker zorg je voor een optimale en veilige uitvoering van de
logistieke stromen op de productieafdeling.
Je vult de opvoerbanden en feeders van de machines, voert producten af en
laadt containers met behulp van een kraan, loader of ander hulpmiddel.
Ook zorg je voor het legen van de bunkers en los je vrachtwagens.
Je houdt de administratie op orde door middel van checklijsten,
productieformulieren en een logboek.
Daarnaast zorg je voor het dagelijks onderhoud van het rijdend materieel.
Orde, netheid en veiligheid vinden we heel belangrijk en hier verwachten we
ook jouw bijdrage.

 Zelfstandig bedienen van rijdend materieel, zoals een kraan
(graafmachine), loader, shovel en heftruck etc.
 Controle op de juiste materialen in de juiste bunkers.
 Juiste vermenging van aan te voeren materialen.
 Correcte en veilige aan- en afvoer van materialen
 Correct onderhoud en schadevrij gebruik van het rijdend materieel.
 Het aanspreken van collega’s en derden op onveilig gedrag.

Waar nodig help je collega’s op andere werkplekken binnen de productie bij het
uitvoeren van hun werkzaamheden.
Bij al jouw werkzaamheden hou je rekening met de veiligheids-, milieu- en
kwaliteitseisen.

Wij vragen
 Bij voorkeur een afgeronde Mbo-opleiding.
 Ervaring in een soortgelijke logistieke functie.
 Beheersing van de Nederlandse taal (minimaal A2-niveau)
 In bezit van een heftruck- en shovelcertificaat of bereid om deze te
halen.

In deze functie ben je werkzaam in een 2-ploegendienst. Daarbij ben je bereid
tot het werken in een 3-ploegendienst.
Als persoon ben je zelfstandig, kwaliteitsbewust, communicatief vaardig en je
werkt secuur. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van je
werkzaamheden.
Wij bieden
Een prettige werksfeer, open cultuur, een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen en willen blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan opleidingstrajecten en
doorgroeimogelijkheden.
Waartoe ben jij in staat?
 Proces optimalisering;
Interesse: Stuur je CV naar personeelszaken@mirec.com
 Materiaalkwaliteit en innovatie van het machinepark naar een
hoger niveau tillen;
 Professionalisering van de organisatie m.b.t. veilige
werkomgeving, optimale arbeidsomstandigheden, milieu- en
kwaliteitseisen;

