
Foreco is een familiebedrijf in Dalfsen dat sinds 1983 actief is als innovatieve en professionele speler in de houtsector. Binnen het bedrijf 
werken ruim 100 vaste medewerkers verdeeld over vier verschillende bedrijfsonderdelen. In Dalfsen ontwikkelen, produceren en 
verhandelen we houtproducten voor de zakelijke en particuliere markt.

Voor de Grond-, Weg- en Waterbouw leveren we toegevoegde waarde op basis van vakkennis en een voorraad van meer dan 15.000m3. 
In de bouw bieden we samen met diverse partijen hoogwaardige producten aan zoals WaxedWood, NobelWood en SafeWood voor 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Onze Woodshop levert een uniek assortiment hout voor particulier en professionele gebruikers. Op 
onze webshop kunt u online hout bestellen. Met IJreka Speeltoestellen bieden we professionele, duurzame en innovatieve oplossingen 
voor de inrichting van recreatie gebieden en speeltuinen. Het bedrijf Foreco Houtconstructies in Noordeloos is gespecialiseerd in 
houttoepassingen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Te verrichten werkzaamheden
Als rondhout specialist/shovelmachinist binnen de rondhout afdeling van Foreco Dalfsen,  ben jij 
meewerkend  in de productie van rondhoutbewerkingen en verzorgd rondhout orders. Je werkt 
nauw samen met ons logistieke centrum en inkoper rondhout.

- Productie en verwerking van rondhout.
- Je produceert orders, ontvangt binnenkomend rondhout en beheert de rondhout opslag.
- Het verzorgen van de interne rondhout logistiek m.b.v. een shovel met speciale rondhoutklem.
- Verantwoordelijk voor het realiseren van een tijdige levering van gereed product.

Wat hebben wij te bieden
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf waar ruimte is voor eigen initiatieven. 
Hierbij hoor een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden met ontplooiingskansen in de vorm van passende opleidingen. 
Foreco biedt je een plek in een hecht team met een goede sfeer.
Ben jij enthousiast geworden en zie jij jezelf als versterking van ons team, dan ontvangen wij graag jouw reactie.

Wat verwachten wij van jou
• Kunnen werken in een dynamische en soms hectische omgving en daarbij rust en overzicht kunnen houden.
• Afgeronde LBO-MBO-opleiding (Natuur en Bosbouw)
• Je ziet het als een uitdaging om met rondhout te werken.
• Affiniteit met  (rond)hout en productieorganisaties.
• Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden.
• Teamplayer, no nonsens mentaliteit.
• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel, oplossingsgericht en pragmatisch.
• Geen 08:00 -17:00 mentaliteit.

Rondhoutspecialist
/Shovelmachinist

Fulltime

Dalmsholterweg 5
7722 KJ Dalfsen
Tel: 0529-431548

info@foreco.nl
www.foreco.nl

Foreco Dalfsen
is opzoek naar een

Nieuwsgierig?
Jørgen van Bosse vertelt 
je graag meer over deze 

leuke functie binnen 
ons bedrijf!

Tel: 0529-43 15 48


