For our Marketing department we are looking for a:

Business Intelligence Manager
Are you analytic strong, proactive, enthusiastic, passionate and a team player?

Being successful may require departing from the norm. Being proud of what you have
achieved without becoming complacent. Asking yourself without bias ‘Where do my talents
lie? What is my added value? Where do I have an impact?
It's never too late to reinvent yourself. Eska is proving this by boldly stepping into a new
future on the back of 130 years of history. Taking up new roles, entering new markets.
Besides operating in our existing markets, Eska has opted to become an authority in the
area of luxury packaging. Premium brands in branches, such as cosmetics, fashion,
consumer electronics and wines & spirits - we’re in. Our experts share their knowledge and
experience, develop innovative ideas and inspire brand owners, designers and packaging
manufacturers all over the world.
Our products are of impeccable quality, but our people make the difference. Will you become
one of our people? Will you be the man or woman who puts Eska on the map?
Do you combine strategic insights with creativity? Do you have analytical skills with a feel for
the zeitgeist? Are you reliable with an exceptional view of products and markets?
Idiosyncratic but with team spirit?
We would like to meet you! Tell {name, job title, telephone/e-mail address} you're interested.
And soon, you may be in.
Eska. We’re in.
Job description


Define an annual research plan to collect relevant information from internal source as
well as from customers, competition, retail and shopper/consumer.



Select and propose relevant methodologies to collect data (ad hoc research, data
purchase and workshops).



Collect, analyze and deliver in the most effective format insights to support marketing,
sales and innovations strategies.



Ensure all research are delivered on time and on budget.



Work closely with sales teams to share best practices and to lead a monthly forum with
this audience.



Consolidate market insights and ensure a central, structured collection and
consolidation of local market insights.






Follow Luxury Packaging innovation and design trends in the market to be able to
strengthen our value proposition and quickly respond to future changes.
To identify and translate market opportunities into actionable recommendations and to
find new ways to attract new customers, maximize value of existing customers, and
retain the most profitable ones.
Monitor, analyze and report the effectiveness of marketing and sales campaigns.

Your CV


Strong analytical and numerical ability, able to analyze and interpret data, evaluate data
and make recommendations based on data and market trends.



Capacity to develop and evolve long-term strategies while driving tactical.



Excellence in project management, planning and execution.



Knowledge and experience of Excel, Word and PowerPoint.



5 or more years’ experience in a similar position.



Master degree in Business school with a specialization in business intelligence.



Able to speak and write English and Dutch fluently.



Italian or French as a second additional language is a plus.



Able to work independently and effectively under tight time constraints and deliver
accurate results.



Excellent verbal and written communication and interpersonal skills.



Keen attention to details.



Team-oriented and skilled in working within a collaborative environment.

What we offer
We offer you an independent, fascinating and challenging job with plenty of room for your
own initiative. This is a new function. You will get a lot of opportunities to develop yourself
further. It is a fulltime job. You will report to the Marketing Manager Europe.
How to apply
Please send your resume and application letter before June 14 per mail to:
m.dejong@eska.com. If you have any questions feel free to contact Ms. M. (Marja) de Jong
(+31 598-318302).
An assessment can be part of the procedure.
For more information about Eska we refer to our website: www.eska.com

Wij zijn op zoek naar een:

Allround Monteur M
Zit techniek in je genen en wil je jezelf verder ontwikkelen binnen je vakgebied dan ben
je bij Eska aan het juiste adres. “We’re in, are you?”
Wie zijn wij?
Eska is de wereldmarktleider in de markt voor grafisch karton. Eska is van oudsher een
traditioneel productiebedrijf, maar is zich volop aan het ontwikkelen waarbij de focus
meer en meer op de luxe verpakkingen komt te liggen. Uit 100% gerecycled papier
maakt Eska meer dan 275.000 ton karton in twee fabrieken in Hoogezand en
Sappemeer. Daarnaast heeft Eska snij- en distributiecentra in Virginia (USA), Milaan
en Barcelona. Eska karton wordt onder andere gebruikt voor boeken (o.a. Harry Potter
boeken), ordners, puzzels en luxe verpakkingen (o.a. Gucci, Dalmore). Eska hecht veel
waarde aan duurzaamheid. Naast het gerecycled papier wat wij als grondstof voor ons
product gebruiken verbranden wij onze rejects. Wij gebruiken vervolgens de
vrijgekomen warmte in het proces en hoeven onze rejects niet af te voeren. Binnen
Eska willen we de kennis en het gebruik van duurzame processen naar een nog hoger
niveau tillen. Duurzaamheid is een topprioriteit voor Eska.
Wat ga je doen als Allround Monteur M?
Als Allround Monteur M houd je je bezig met het onderhouden (zowel preventief als
correctief) van alle installaties van de verschillende papier- en kartonmachines waarbij
het zwaartepunt op de werktuigbouw ligt, met zo nu en dan een elektrotechnische
zijsprong. Jij zorgt ervoor dat onze machines in een perfecte conditie blijven. Je werkt
zowel zelfstandig als in teamverband en bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van
periodiek onderhoud en het oplossen van storingen. Of het nu gaat om storingen in
lagers, pompen, hydrauliek of mechaniek, jij gaat het oplossen! Hierbij handel je
oplossingsgericht en schakel je bij zeer gecompliceerde storingen tijdig hulp in. Verder
volg en geef je instructies en rapporteer je je werkzaamheden in een geautomatiseerd
onderhoudsbeheersysteem (Ultimo). Als professional stop je niet na het oplossen van
het probleem, maar duik je in de achterliggende oorzaken om zo het probleem in de
toekomst te voorkomen. Naast deze fulltime en uitdagende functie ga jij ook jezelf
verder ontwikkelen. Dit kan op zowel mechanisch als elektrisch gebied waardoor je nog
beter in jouw functie wordt.
Consignatie maakt onderdeel uit van deze functie.
Over de afdeling:
Je werkt binnen de afdeling Technische Dienst samen met circa 11 monteurs (zowel
op Elektrisch als Mechanisch vlak).
Functie-eisen:
• Een afgeronde opleiding op het gebied van Werktuigbouwkunde op MBO 4
niveau.
• Kennis van werktuigbouwkundige installaties.
• Ervaring in een productie-omgeving is naast ervaring met lassen (MIG en TIG)
een pre.

•
•
•

Kennis van methoden en technieken voor onderhoud en revisie in de
procesindustrie.
Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Kennis van onderhoudsbeheersystemen (Ultimo, SAP en Maximo).

Dit ben jij:
• Je bent zelfstandig en neemt initiatief.
• Je bent stressbestendig en weet de juiste prioriteiten te stellen.
• Je bent nauwkeurig en beschikt over goede sociale en communicatieve
vaardigheden.
• Je pakt nieuwe dingen snel op en kunt snel je weg vinden in een nieuwe
organisatie.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een inhoudelijke aantrekkelijke functie met voldoende uitdaging,
ontwikkelingsmogelijkheden en marktconforme arbeidsvoorwaarden. Fulltime
dienstverband.
Vragen of belangstelling?
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling HR, telefoon 0598 – 318 302.
Wanneer je geïnteresseerd bent stuur dan voor 14 oktober 2019 je CV en motivatie
gericht aan mevrouw M. de Jong, HR-adviseur, naar: m.dejong@eska.com.
Voor meer informatie over Eska verwijzen wij je naar onze website: www.eska.com.
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Wij zijn voor onze afdeling Operations op zoek naar een:

Proces Engineer
Vind jij het leuk om productieprocessen te verbeteren? Heb je een echte hands-on en
een proactieve mentaliteit? Dan zijn wij op zoek naar jou. “We’re in, are you?”
Wie zijn wij?
Eska is de wereldmarktleider in de markt voor grafisch karton. Eska is van oudsher een
traditioneel productiebedrijf, maar is zich volop aan het ontwikkelen waarbij de focus
meer en meer op de luxe verpakkingen komt te liggen. Uit 100% gerecycled papier
maakt Eska meer dan 275.000 ton karton in twee fabrieken in Hoogezand en
Sappemeer. Daarnaast heeft Eska snij- en distributiecentra in Virginia (USA), Milaan
en Barcelona. Eska karton wordt onder andere gebruikt voor boeken (o.a. Harry Potter
boeken), ordners, puzzels en luxe verpakkingen (o.a. Gucci, Dalmore). Eska hecht veel
waarde aan duurzaamheid. Naast het gerecycled papier wat wij als grondstof voor ons
product gebruiken verbranden wij onze rejects. Wij gebruiken vervolgens de
vrijgekomen warmte in ons proces en hoeven onze rejects niet af te voeren. Binnen
Eska willen we de kennis en het gebruik van duurzame processen naar een nog hoger
niveau tillen. Duurzaamheid is een topprioriteit voor Eska.
Wat ga je doen als Proces Engineer?
In de functie van Proces Engineer ondersteun je de Productiemanager en de
ploegleiders met het structureel verbeteren van de machine performance. Je bent
actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Je definieert mogelijkheden
voor optimalisatie en werkt deze uit in verbetervoorstellen. Als Proces Engineer leid je
het functionele werkoverleg van het Procesteam en de papiermakersoverleggen,
waarbij kennisuitwisseling en overdracht van informatie centraal staan.
Over de afdeling:
Je werkt binnen de afdeling samen met de andere Process Engineers (5 collega’s).
Je zult veel samenwerken en participeren bij overleggen met collega’s vanuit
verschillende afdelingen, denk hierbij aan de ploegen, de Technische Dienst en het
projectenbureau. Als Proces Engineer rapporteer je aan de Productiemanager.
Functie-eisen:
• Een afgeronde Hbo-opleiding bij voorkeur Chemische Technologie/
Procestechnologie.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken in een productie-omgeving.
• Kennis en ervaring met 6 sigma en lean. Daarnaast is het gewenst dat je
ervaring hebt met het werken in projecten.
• Kennis van de Engelse en Duitse taal (in woord en geschrift).
Dit ben jij:
• Je bent zelfstandig en neemt initiatief.
• Je bent een teamplayer en weet anderen te motiveren.
• Je bent proactief en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Je bent resultaatgericht en in staat om snel weloverwogen beslissingen te
nemen.

•

Je hebt affiniteit met productieprocessen, bent pragmatisch en analytisch
ingesteld. Je bent in staat om patronen te herkennen en hierop in te spelen.

Wat bieden wij?
We bieden je een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief
en ontwikkeling. Afhankelijk van je functioneren zijn er mogelijkheden om in de
toekomst door te groeien binnen de organisatie. Het betreft een fulltime dienstverband.
Vragen of belangstelling?
Stuur je CV en sollicitatiebrief vóór 14 oktober 2019 naar: m.dejong@eska.com. Als je
vragen hebt, neem dan gerust contact op met mevrouw M. (Marja) de Jong
(0598-318302).
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor meer informatie over Eska verwijzen we naar onze website: www.eska.com
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