
MACHINE OPERATOR
MET PASSIE VOOR PERFECTIE

BECAUSE WE CARE

Circulair en koolstofarm aluminium: dat is het doel waar 
we bij E-MAX met zijn allen aan werken. Als machine-
operator draag jij daaraan bij. 

DE FUNCTIE 

Natuurlijk weet jij als machine-operator alles van onze 
state-of-the art machines. Je stelt ze dan ook met gemak in. 
Zo gaat het productieproces soepel en vlot. Het verbeteren 
en steeds efficiënter maken van dat proces geeft je een kick. 
Jij wil resultaat en gaat ervoor. 

Ook ben jij de man of vrouw die ervoor zorgt dat onze 
duurzame profielen volgens de allerbeste kwaliteit en 
uitstekend rendement de deur uit gaan. En dat je daar 
nauwkeurig bij te werk gaat en je zoveel mogelijk verspilling 
tegengaat spreekt vanzelf. Dat past namelijk bij ons groene 
karakter. 

Jij hebt niet veel nodig als machine-operator. Je werkt graag 
op jezelf maar weet ook dat het productieproces van onze 
duurzame profielen teamwerk is.

DIT GA JE DOEN 
• Je bedient geautomatiseerde machines. 
• Je start zelfstandig de productie op. 
• Je stuurt de instellingen van de machines bij en 

controleert de afgeleverde profielen. 
• Werken in een 2-ploegenstelsel/vaste nacht. 

WAT BRENG JE MEE 
• Minimaal een A3-diploma met specialisatiejaar, 

bijvoorbeeld in autotechniek, elektriciteit of mechanica. 
• Handigheid en technisch inzicht. 
• Oog voor detail en een kwaliteitsbewuste houding. 
• Ervaring is een pluspunt, de juiste instelling een must.

CARE FOR OUR EMPLOYEES

BIJ E-MAX KUN JIJ VERWACHTEN 
• Een prima salaris.
• Een dertiende maand salaris.
• CAO 90; een bonusplan dat in werking gaat 

wanneer het bedrijf goede resultaten kent.
• Maaltijdcheques.
• Een 40-urige werkweek.
• 12 ADV-dagen.
• Anciënniteitsdagen en -geschenken.
• Pensioensparen.
• Ploegentoeslag .
• Mogelijkheid tot gratis griepvaccin.

CARE FOR PEOPLE 
Bij E-MAX geloven we in het investeren in 
superieure, duurzame oplossingen. Dat doen 
we niet alleen op het gebied van aluminium. We 
investeren ook in duurzame relaties met onze 
klanten, leveranciers en met de maatschappij. 
Maar vooral ook met jou, als medewerker.

Met drie productievestigingen in Dilsen-
Stokkem, Gullegem, Moorsele en een 
gieterij in Kerkrade (Nederland), leveren 
onze 340 vakmensen ons unieke product: 
X-ECO. Onze eigen legering van duurzaam 
low-carbon aluminium. We zijn voorloper in 
de kringloopeconomie. Met een omzet van 
209 miljoen euro en 60.000 ton duurzaam 
aluminium op jaarbasis zijn we marktleider in 
West-Europa.

KLINKT GOED? 
Dat dachten wij ook. 

WIL JE MEER WETEN? 
OF DIRECT SOLLICITEREN? 
Neem dan contact op met onze collega  
Marleen Bové. Bel +32 56 43 84 43 of mail 
marleen.bove@e-max.eu.

DIENSTVERBAND
40 uur  
 

BIJZONDERHEDEN 
Ploegendienst
Vast contract

LOCATIES 
Dilsen-Stokkem


