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JE UIT!

Spring in de vernieuwende
wereld van papier
www.werkeninhetpapier.nl

SPRING IN DE
VERNIEUWENDE
WERELD VAN PAPIER
Iedere dag kom je in aanraking
met allerlei hightech producten,
alleen zie je dat niet altijd direct.
Je bent je er wellicht niet van
bewust, maar juist papier wordt

PAPIER ALTIJD EN OVERAL

HIGHTECH
PROCESSEN

BIJZONDER
NATUURLIJK

Papier is niet weg te denken uit ons leven. Iedere dag

Wanneer je werkt in de papier- en kartonsector ben je

De papiersector in Nederland is koploper op het gebied van

gebruiken we papier op talloze manieren. We pakken er

verzekerd van uitdagingen. Om te verduurzamen zoeken

recyclen. Dat komt door het op grote schaal inzamelen van

prachtige cadeaus mee in, gebruiken het als wc-papier

we naar spannende combinaties van nieuwe grondstoffen

oud papier door de consument en het circulaire productie

en schrijven er memo’s en lijstjes op.

en geavanceerde hightech processen. Zo doorbreken we

proces. Op weg naar het ideaal van 100% biobased producten

de grens van de techniek met regelmaat en verbeteren

wordt geëxperimenteerd met andere hernieuwbare grondstoffen

Ook als geld, verpakking van je online aankopen of als pak

we producten en processen continu. Deze complexe

zoals suikerbieten, tomatenplanten en gras.

hagelslag op de ontbijttafel bewijst het dagelijks zijn waarde.

ontwikkelingen en vernieuwing maken de papiersector tot

We gebruiken papier vaak zonder erbij stil te staan, terwijl

een bloeiende en veilige bedrijfstak. Een interessante en

Daarnaast wordt hard gewerkt aan efficiënter gebruik van

het eigenlijk best iets bijzonders is.

uitdagende omgeving!

energie en materialen, bijvoorbeeld in de vorm van energieneutrale en waterarme productietechnologie.

op basis van natuurlijke vezels
geproduceerd in een hightech
proces. Het is precies deze
tegenstelling die papier
zo interessant maakt.
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“E en eeuwenoud
proces met
fonkelnieuwe
technieken”
Gerwin Luiten /
Maintenance manager

VRIJHEID &
LOOPBAAN

DE PAPIER- & KARTONSECTOR
IN CIJFERS

Klaar voor deze interessante
en uitdagende omgeving?

In de papier- en kartonsector krijgen medewerkers veel vrijheid

In Nederland zijn 23 productielocaties voor papier en karton.

Ga naar www.werkeninhetpapier.nl

en wordt een grote mate van zelfstandigheid en initiatief
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gevraagd. Daarbij opereer je in teamverband, waarin je

Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken.

samen werkt aan vernieuwing en mooie producten.
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De aantrekkelijke maat van de sector en de fabrieken, in

en vind jouw nieuwe werkplek!
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combinatie met ruime aandacht voor scholing en loopbaanontwikkeling, zorgt voor een betrokken werkomgeving.
Een plek waar mensen hun carrière steeds verder ontwikkelen.
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Keesjan van Opzeeland / Chef onderhoud
Ruud Duits / Papiermachinecoördinator
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“P apier maken is
een teamprestatie”

concerns

capaciteit
23

fabrieken

17
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36
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“D e papiersector
biedt volop kansen
om door te groeien”
Reinier Derksen / Leerling-monteur

