PRODUCTION EMPLOYEE
Voor assemblage van producten in een professionele en gezellige werkomgeving

Een internationale gezonde werkomgeving

Focus op kwaliteit en efficiëntie

Jij bent creatief en origineel in je aanpak

Je bent een behulpzame en flexibele collega

De afdeling Production bestaat uit 38 medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
het tijdig, volledig en werkend versturen van de door de klant bestelde producten. Intern is de
afdeling Fulfillment onderverdeeld in Fulfillment Operations, Warehouse, Production en Supply
Chain Engineering.

Op de Priva Campus in het Westland werken ruim 300 professionele en betrokken
medewerkers in een informele cultuur aan de ontwikkeling van producten en diensten voor
duurzame, vernieuwende klimaatbeheersing en procesbeheer. Priva’s innovatieve en technisch
hoogstaande oplossingen worden wereldwijd toegepast in de utiliteitsmarkt, industrie en
agrarische markt. Wij bedienen de internationale markten vanuit onze vestigingen in België,
Duitsland, Groot-Brittannië, Scandinavië, Canada, Mexico en China.

Herken jij jezelf in het volgende profiel?
· Voor deze functie is een MBO werk- en denkniveau vereist;
· Opleiding in de richting van Werktuigbouw of Elektrotechniek;
· 1 jaar gerichte werkervaring in een technisch hoogwaardige productieomgeving, waarin het
lezen van werktekeningen onderdeel is/was van je functie;
· Kennis van de Engelse taal bij het lezen van werktekeningen, specificaties en voorschriften en
kennis van de Nederlandse taal in woord en geschift;
· Specifieke handvaardigheid: hanteren van machines, minutieus werken in belemmerende
omstandigheden.

· Je werkt graag samen, bent flexibel, klantgericht, nauwkeurig en je neemt graag initiatief.

Wat heeft Priva jou te bieden?
We creëren daarmee niet alleen ‘a climate for growth’ voor onze klanten, maar ook voor alle
Priva collega’s een ‘climate for growth’. Wij geloven dat vertrouwen in talent en ruimte geven aan
ontwikkeling het beste in mensen naar boven haalt. Dat Priva bovendien een familiebedrijf is,
kun je merken. Behulpzame collega’s, een fijne werksfeer en faciliteiten voor inspanning en
ontspanning. We hechten veel waarde aan een gezonde en prettige werkomgeving. Zo kun je
op onze Priva Campus dagelijks sporten in onze eigen crossfitruimte ‘The Box’, dagelijks lunchen
in ons restaurant waar onze eigen Chef-Kok verse gerechten bereidt, flexwerken in onze Hub, je
collega’s uitdagen voor een potje tafeltennis, air-hockey of tafelvoetbal en de week samen
afsluiten op een van onze vrijdagmiddagborrels. Onze enthousiaste personeelsverenging
organiseert daarnaast allerlei activiteiten voor onze collega’s.

Solliciteer nu!
Herken jij jezelf hierin of ben jij ervan overtuigd dat we jou zouden moeten uitnodigen voor een
kennismakingsgesprek? Wil je meer weten over Priva en onze manier van werken? Bezoek dan
onze website op www.priva.nl of stuur direct jouw CV en motivatie naar
werkenbijpriva@priva.nl

IN EEN NOTENDOP
Functie
Production Employee
Afdeling
Production
Opleidingsniveau
MBO of vergelijkbaar
Werkervaring
Junior
Contract Type
Fulltime - 40 uur
Locatie
De Lier - The Netherlands

HEB JE VRAGEN OVER DEZE VACATURE?
Stel ze gerust!

Razia Gasieta
HR Business Partner

0174 522 645

