Operator B
Sappi is een papierproductiebedrijf waar specialiteiten en hoogwaardig gestreken
papier/karton wordt geproduceerd in diverse soorten, gramgewichten, formaten en
kwaliteiten. De productie wordt gerealiseerd met 1 papiermachine in volcontinudienst. Binnen
de productieafdeling (Productie PM 6) worden 4 hoofd-productie-activiteiten onderscheiden:
• Stof - en coatingbereiding
• Fabricage van papier op een geavanceerde papiermachine
• Coaten van papier op een Off-Coater/Bladecoater
• Rollenafwerking
Taken/verantwoordelijkheden:
Uitvoeren van verschillende bedieningsfuncties waar en wanneer dit nodig is e.e.a. in
opdracht van de chef van dienst/procesbeheerder, zodanig dat een optimale voortgang van
de productie in kwantitatieve en kwalitatieve zin wordt gewaarborgd. Dit houdt onder andere
in:
• Bewaken van productievoortgang. Zorg dragen voor een optimaal productierendement
en efficiënte productflow binnen het verantwoordelijkheidsgebied.
• Toezien op een goede operationele conditie van installaties en afdeling, zodanig dat een
minimum aan productieverlies en een maximum aan beschikbaarheid wordt bereikt.
• Uitvoeren van administratieve werkzaamheden, zodat productie juist wordt
overgedragen en een adequaat inzicht m.b.t. productieresultaten mogelijk wordt.
• Wisselen van bespanningsmaterialen, schaven, doorleidtouwen.
• Zorgen voor orde en netheid, schoonhouden van apparatuur en werkomgeving.
• Assisteren aan de machine in geval van calamiteiten.
• Initiëren en implementeren van veranderingsprocessen voor de afdeling, in
samenwerking met procesbeheerder en chef van dienst.
• Toezien op naleving en zelf naleven van alle SHEQ-voorschriften en melden van
afwijkende situaties om bij te dragen aan een veilige, gezonde, milieuvriendelijke en
kwaliteitsvolle werkomgeving.
Functie-eisen:
• Minimaal een afgeronde proces technische opleiding op B-niveau;
• Technisch inzicht;
• Zelfstandig kunnen werken en leergierig ten aanzien van de beheersing van machines;
• Je bent secuur, weet van aanpakken en beheerst de Nederlandse taal goed;
• Je bent allround inzetbaar en bereid vervolgopleidingen te volgen om verdere doorgroei
te bevorderen;
• Ambitie, doorzettingsvermogen en capaciteiten om op termijn door te groeien naar de
functie van allround operator;
• Je bent bereid in een 5-ploegenrooster te werken.
Hoe solliciteren?
Uw sollicitatie, voorzien van o.a. een curriculum vitae, kunt u via het carrière portaal van
Sappi uploaden. U gaat naar www.sappi.com  Careers  Browse our job vacancies. Door
op de functietitel van deze vacature te zoeken, komt u in ons Carrièreportaal. Eenmaal op
deze pagina, kunt u met uw eigen profiel (CV & persoonlijke informatie, loopbaan) solliciteren
door de instructies in het systeem te volgen.
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