VACATURE

Procesoperator (m/v)
Heb je passie voor techniek en processen?
Overweeg dan eens om procesoperator te worden!
VHP Security Paper B.V. is een van de internationale toonaangevende
producenten van waardepapier en is gevestigd in Ugchelen. VHP Security
Paper is op zoek naar Procesoperators, die in 5-ploegendienst deel uit maken
van de afdeling Production.
Functieomschrijving
Als Procesoperator ben je medeverantwoordelijk voor het vervaardigen en verwerken van
bankbiljetten. In een 5-ploegenrooster werk je aan de papiermachine en de
geautomatiseerde/gerobotiseerde afwerkingslijnen. Daarbij ben je medeverantwoordelijk
voor het uitvoeren van (kort) onderhoud/PIT stops en inspecties aan de productielijn (met
name mechanisch). Ook het voorkomen/verhelpen van storingen en het bevorderen van
technische verbeteringen hoort bij je functie.

Functie-eisen
·
·
·
·
·
·
·
·

Je hebt MBO3 werk- en denkniveau. Daarnaast ben je bereid om jezelf te
ontwikkelen en bij ons een gerichte MBO3-opleiding te behalen;
Je bent technisch onderlegd en hebt affiniteit met werken in een productieomgeving;
Je bent betrouwbaar, eerlijk en hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en hebt een hands-on
mentaliteit;
Je bent bereid om fulltime in 5-ploegendienst te werken;
Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Pre: een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
Pre: Ervaring in een internationale (productie)omgeving.

Wij bieden jou
Een uitdagende baan in een groeiend internationaal productiebedrijf met een prima salaris
en ruime opleidingsmogelijkheden. Je krijgt de kans om aan grote, technische en complexe
machines te werken. Doordat je in 5-ploegendienst met een gemiddelde werkweek van 33,6
uur werkt, heb je veel vrije tijd.

Ben jij de juiste kandidaat voor deze vacature?
Stuur dan een sollicitatiebrief, met een curriculum vitae, naar hr@vhpsp.com. Dit e-mailadres
kan ook worden gebruikt om meer informatie op te vragen. Of kijk eens op onze website:
www.vhpsp.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

VACATURE

Technician Mould Shop

VHP Security Paper B.V. is een van de internationale toonaangevende
producenten van waardepapier en is gevestigd in Ugchelen. VHP Security
Paper is op zoek naar een multifunctioneel inzetbare Technician, die deel
uitmaakt van de afdeling Mould Shop.
Functieomschrijving
Jij staat samen met het team van de Mould Shop aan de basis van het ontwikkelen en
produceren van bankbiljetten. Dit gebeurt in een hightech geautomatiseerde omgeving. Jouw
hoofdtaak is het vervaardigen van watermerkstempels, high-definition elementen en deze
assembleren in een rondzeef m.b.v. geautomatiseerde multifunctionele machines. De
kwaliteit van de rondzeef is een essentieel onderdeel van ons productieproces. Accuraatheid
en technisch inzicht zijn belangrijke eigenschappen om ontwerp- en assemblageprocessen
steeds verder te verbeteren. In deze functie werk je in een team van 5 medewerkers en
rapporteer je aan de Mould Shop Manager.

Functie-eisen
·
·
·
·
·
·

Een afgeronde MBO4-opleiding in de techniek, fijnmechanica, werktuigbouw of AOT;
Kennis van diverse graveertechnieken en –programma’s;
Je bent multifunctioneel inzetbaar;
Je bent nauwkeurig, alert en creatief;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Kennis van AutoCAD/Solidworks en CNC is een pre.

Wij bieden jou!
Een uitdagende baan in een sterk groeiend internationaal productiebedrijf met een goed
salaris en doorgroeimogelijkheden.

Ben jij de juiste kandidaat voor deze vacature?
Stuur dan een sollicitatiebrief, met een curriculum vitae, naar hr@vhpsp.com. Dit e-mailadres
kan ook worden gebruikt om meer informatie op te vragen. Benieuwd naar andere vacatures
bij VHP Security Paper B.V.? Kijk dan op onze website: www.vhpsp.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

