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Productiemedewerker (dagdienst - 32 of 40 uur) 

Wil jij als producti emedewerker aan de slag bij een bedrijf in Haaksbergen waar 
jij in teamverband met je eigen handen mooie gevelproducten maakt? Dan is 
deze functi e als producti emedewerker bij Elastolith een hele mooie kans voor jou. 
Je gaat aan de slag in een familiebedrijf dat al sinds 1982 duurzame steenstrips 
produceert. De laatste jaren groeit ons bedrijf hard en werken we steeds slimmer 
dankzij handige innovati es. Om verder te groeien hebben we jou nodig! Je kunt bij 
ons aan de slag voor 32 of 40 uur per week in dagdiensten. We maken graag kennis 
met je en gaan samen voor een langdurige samenwerking. 

Wat bieden wij jou?  
•  Een goed salaris met ruimte tot groei.
•  Werk in een familiebedrijf waarin teamwork voorop staat.
•  Bij ons krijg je het perspecti ef op een vaste baan.
•  Werk in Haaksbergen met een goede reiskostenvergoeding. 
•  Pretti  ge werkti jden: maandag t/m vrijdag van 08:00-16:45 uur. 
•  Je werkt 7¾ uur en je krijgt 8 uur per dag betaald! 
•  Een interne opleiding voor het produceren van handgemaakte steenstrips
•  Doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld meewerkend voorman.

Wie ben jij? 
•  Je bent een gedreven teamspeler en hebt een echte werkersmentaliteit. 
•  Een lange termijn werkplek; daar ben jij naar op zoek! 
•  Van een beetje fysiek werk schrik je niet.
•  Je beheerst de Nederlandse taal mondeling. 

Wij maken graag kennis met je!
Wil je meer weten over de functi e producti emedewerker? Bekijk 
de volledige vacaturetekst op onze website www.elastolith.nl/
vacatures, op onze Facebookpagina Elastolith Nederland of scan 
de QR code.
Heb je zin in een kop koffi  e? Stuur dan direct jouw cv naar 
personeelszaken@elastolith.nl of bel/app        naar 074 357 5473. personeelszaken@elastolith.nl of bel/app        naar 074 357 5473. 


