Wij zoeken

Werken en leren
in de procesindustrie?

Dit is je kans!

Leerling Operators
Leren en Werken
Goede begeleiding
2-, 3- of 5 ploegensysteem
Goede verdiensten
Arbeidsovereenkomst
Pensioenopbouw
Reiskostenvergoeding
Collectieve regelingen
Erkend landelijk diploma
Coaching en begeleiding

Technische interesse
MBO 2 of 3 niveau
Analytisch inzicht
Ambitieus
Teamplayer
Schoolverlater
Zij-instromer
Aanpakker

LEERLING OPERATOR

Stichting BONO is actief
op het snijvlak
arbeidsmarkt en
onderwijs en richt zich op
het detacheren ‘met
perspectief’ van mensen
voor met name in de
procesindustrie.
Wij zijn gevestigd in
Hardenberg
info@stichtingbono.nl
www.stichtingbono.nl
0523-208146

Werken en leren bij de marktleiders van Europa
in de kunststofindustrie?
Dit is je kans!

Wij zijn op zoek naar toppers met passie voor techniek die in
aanmerking willen komen voor de functie van Leerling
Operator! Ben jij werkzaam als (bijvoorbeeld) installatiemonteur, automonteur, ICT-medewerker, schoolverlater of wil
je wat anders doen en verder leren? Lees dan snel verder!
Wat zijn de werkzaamheden?
Jouw taken bestaan uit het ombouwen en starten van
computer gestuurde machines. Je verwisselt onderdelen,
bewaakt en controleert de machines op een veilige werking.
Ook controleer je de kwaliteit van het eindproduct. Daarnaast
verhelp je storingen en voer je diverse bewerkingen en
onderhoudswerkzaamheden uit.
Kortom, jij zorgt voor een optimaal productieproces!
Wat verwachten wij van jou?
Jij staat bekend als een échte handige persoon, die graag de
handen uit de mouwen steekt en het werk ziet liggen. Jij
beschikt over een technisch inzicht en ambitie. Jij hebt een
afgeronde MTS of MBO opleiding en/of werkervaring óf
affiniteit in/met de techniek.
Ben jij zo’n monteur (minimaal 18 jaar) en gaat jouw hart
sneller kloppen van techniek? Dan horen we graag van je!
Wat is de beloning?
Gedurende de opleiding ontvang je van Stichting BONO
een leerwerkovereenkomst.
Volg je de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor
Operator op MBO 2 of 3 niveau.
Ontvang je persoonlijke begeleiding van jouw
opleidingscoach.
Werk je fulltime in ploegendiensten.
Ontvang je een mooi salaris conform OWASE cao en een
reiskostenvergoeding.
En voor later; een goede pensioenregeling!
Naast dit alles ontvang je bij goede afronding van de Operator
opleiding een landelijk erkend vakdiploma en behoort
een vaste baan tot de mogelijkheid!
Fulltime salaris, een diploma halen en zicht op een vaste baan?
Wie wil dit nou niet!

Stuur je CV per e-mail naar Stichting BONO: info@stichtingbono.nl.
Voor meer informatie zijn wij te bereiken op nummer: 0523-208146.

