In onze papierfabriek in Eerbeek is in de vijfploegendienst plaats voor een

ambitieuze procesoperator (m/v)
DS Smith Paper De Hoop is een papierfabriek en produceert circa 365.000 ton papier
per jaar dat geleverd wordt aan de golfkartonindustrie. Bij ons zijn circa 165 collega’s
werkzaam, waarvan een groot gedeelte in de vijfploegendienst. De productie van
papier vindt plaats met behulp van hoogwaardige, zeer kapitaalintensieve apparatuur
voorzien van geavanceerde besturingssystemen.
DS Smith Paper De Hoop is onderdeel van het Engelse DS Smith concern en is een
van de grootste producenten van gerecyclede verpakkingen in Europa. Het bedrijf
biedt werk aan ca. 22.000 mensen.
De functie
Als procesoperator ligt de nadruk op het bewaken van het fabricageproces, via het
bedienen van computergestuurde installaties. Je zorgt voor de realisering van de
geplande productie in de gewenste kwaliteit en je werkt samen binnen het team van
collega’s aan de continue verbetering van het productieproces.
Voor deze functie zoeken wij een collega met:
· Een opleiding op minimaal vmbo-niveau (technische richting), mbo-niveau
(technische richting) of een VAPRO-opleiding;
· Technisch inzicht en de bereidheid tot het volgen van voortgezette
(papier)opleidingen;
· De ambitie en potentie om door te groeien naar het niveau van teamleider;
· Een flexibele instelling, verantwoordelijkheidsgevoel en goede contactuele
eigenschappen;
· Het spreekt je aan om in teamverband zelfstandig te functioneren en tot
optimale prestaties te komen.
Wij bieden:
· Een uitstekend salaris met 30 procent ploegendiensttoeslag en een uitgebreid
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
· Bij gebleken geschiktheid snel een vast dienstverband;
· Uitstekende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, onder meer door
goede opleidingsfaciliteiten;
· Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) is onderdeel van je dienstverband;
· Een gemiddelde werkweek van 33,6 uur;
· Een prima werksfeer bij een gezond en dynamisch bedrijf.
Heb je belangstelling?
Stuur je reactie per e-mail met vermelding van opleiding en werkervaring naar
robert.krauts@dssmith.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Bernard Derksen (0313-677572).

