Factory Zero B.V. werkt aan een grote verandering in de bouw; bouwen en renoveren kan
immers sneller, goedkoper en duurzamer. Het doel is om alle relevante bouwcomponenten
die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie te (her)ontwikkelen en op
industriële schaal wijze te produceren.
Door middel van innovatieve oplossingen wil Factory Zero de energietransitie haalbaar en
vooral betaalbaar te maken voor iedereen in combinatie met een comfortabelere en
gezondere woning. Prestatiegarantie, design, innovatie en toepassing van industriële
productieprocessen zijn voor Factory Zero dé basis ingrediënten voor het realiseren van haar
missie. In Tiel wordt, in eigen huis, de iCEM ontwikkeld en geproduceerd. Dé bouwkundig
geïntegreerde energiemodule die zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat voor
bewoners.
Door de toenemende vraag naar onze energiemodules zijn wij op zoek naar een:

Productiemedewerker
Wat ga je doen?
Als productiemedewerker bij Factory Zero werk je in onze fabriek in Tiel. Je zet met collega’s
energiemodules in elkaar die ‘gebruiksklaar’ en eenvoudig in onze nieuwbouw en
renovatieprojecten geïnstalleerd worden. Met je team werk je aan een eigen werkstation. Aan de
hand van een werkbon verzamel je onderdelen die nodig zijn om de energiemodule te maken. Met
je team ga je aan de slag om jouw onderdeel te produceren. Het werk is divers. Afhankelijk van
je leergierigheid kun je op verschillende plaatsen in het productieproces worden ingezet. Je
werkt op weekdagen van 8.00 - 16.30 uur. Voor de veiligheid van je collega’s en jezelf is het
van belang dat je veilig werkt en je werkplek altijd schoon en netjes achterlaat.
Wat zijn je werkzaamheden?
§ Foutloos lezen van de werkbon (benodigde onderdelen en werkzaamheden)
§ Verzamelen van onderdelen.
§ Onderdelen in elkaar zetten aan de hand van de werkbon.
Wat zoeken we in jou als ideale collega?
§ Je werkt secuur en hebt twee rechterhanden
§ Je bent collegiaal, je werkt in een team
§ Je hebt gevoel voor techniek en werkt schoon en veilig
§ Je hebt een goede mentaliteit en doorzettingsvermogen.
§ Je voelt je verantwoordelijk om je werk goed te doen en op tijd af te hebben.
§ Je vindt het leuk om te leren. We leren je alles over de producten, het is niet erg als je er nog
niet mee bekend bent.
§ Je kan goed Nederlands lezen.

Wat biedt Factory Zero jou?
Een fulltime functie in een dynamisch bedrijf waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Je
werkt zelfstandig in teamverband. Er is veel afwisseling want geen dag is hetzelfde binnen
Factory Zero. Je hebt de back-up van een groeiend team van enthousiaste en hardwerkende
collega’s die plezier hebben in het behalen van goede prestaties. Er heerst dan ook een
goede onderlinge sfeer. Naast een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
kom je te werken in een organisatie die sterk groeiende is.
Werken bij Factory Zero
Je komt te werken in een informele organisatie met collega’s die passie voor hun vak hebben
en zeer betrokken zijn. Werk je bij Factory Zero dan heb je ongeveer 35 collega’s, waardoor
iedereen elkaar kent. Als je in de fabriek werkt, werk je in hetzelfde pand als de collega’s die
op kantoor werken. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de betrokkenheid erg hoog. Ook de
collega’s die op projecten werken hebben veel contact met de collega’s in de fabriek en op
kantoor. Zij zijn ook regelmatig in Tiel te vinden.
Heb jij interesse?
Is deze functie je op je lijf geschreven en kun jij snel bij ons aan de slag? Stuur dan je motivatie
voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Voor vragen over deze vacature neem je
contact op met Michel Schollen op 06- 48 43 16 67.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

