MECHANISCH PROCES TECHNICUS (DAGDIENST EN CONSIGNATIE)
Wist jij dat papier het meest natuurlijke stukje hightech is? Crown Van Gelder maakt speciaal papier voor
grafische en industriële toepassingen. Dit doen wij al bijna 125 jaar voor klanten wereldwijd en telkens
vernieuwend. Met ruim 240 collega’s zijn wij groot genoeg om doorgroeimogelijkheden te bieden en
overzichtelijk genoeg voor persoonlijke aandacht hierbij. Wij werken met én voor elkaar.
De afdeling onderhoud bestaat uit twee technische teams. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
coördinatie en uitvoering van preventief en correctief onderhoud aan onze twee papiermachines, ook wel
PM’s genoemd. Beide groepen bestaan uit mechanische en elektrische/E&I monteurs. Als Mechanisch
Proces Technicus ben je verantwoordelijk voor het preventief en correctief onderhoud aan de installaties
van één van onze papiermachines.
Wat ga je doen?
·
·
·
·
·
·

Als er problemen zijn, spoor je de storingsbron op. De reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die
hier uit voortvloeien voer je zelf uit of besteed je uit richting externe firma’s.
Je bereid de onderhoud werkzaamheden voor en stemt dit af met de contractor. Van offerte tot
uitvoering!
Analyseren en rapporteren van problemen én het uitdenken van mogelijke oplossingen
Fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor een of meer specialistische onderdelen binnen het
vakgebied.
Je bent klus coördinator van verschillende werkzaamheden tijdens de geplande OH-stops.
Je zorgt voor een veilige werkomgeving voor de contractors.

Wat bieden wij jou?
·
·
·
·
·
·
·
·

Marktconform salaris gebaseerd op 40 uur
Consignatiedienst vergoeding bovenop je basissalaris (12,5% bij een week consignatie)
13e maand
Vakopleidingen en interne doorgroeimogelijkheden
Na een jaarcontract een overeenkomst voor onbepaalde tijd
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (25 vakantiedagen, 24 adv-dagen, pensioenregeling,
reiskostenvergoeding, fietsplan, winstdelingsregeling, webshop duurzame inzetbaarheid, telefoon)
Een ondernemende rol met veel vrijheid
Technisch hoogstaand proces!

Wat breng jij mee?
·
·
·
·
·
·

MBO-niveau 4 Technicus Engineering of WTB
VCA-vol certificaat en heftruckrijbewijs zijn een pré (maar mag je ook bij ons halen)
Kennis van hydrauliek en pneumatiek
Hands-on mentaliteit, ondernemend, nauwkeurig en flexibel
Zelfstandig maar je weet ook je collega’s te vinden
Flexibel inzetbaar bij stops en calamiteiten

Solliciteer nu!
Mail je cv en motivatie naar Sanna Willebrands (Recruitment&Talent Development specialist), afdeling
HR: s.willebrands@cvg.nl. Voor meer informatie over de functie kun je Sanna bellen op 06-82838851.

Wist jij dat papier het meest natuurlijke stukje hightech is? Crown Van Gelder maakt speciaal papier voor
grafische en industriële toepassingen. Dit doen wij al bijna 125 jaar voor klanten wereldwijd en telkens
vernieuwend. Met ruim 240 collega’s zijn wij groot genoeg om doorgroeimogelijkheden te bieden en
overzichtelijk genoeg voor persoonlijke aandacht hierbij. Wij werken met én voor elkaar.
Voor onze afdeling planning komen wij graag in contact met een enthousiaste:

PLANNER
De afdeling Planning is als een spin in het web tussen de afdelingen Sales en Productie. Dagelijks
produceert Crown van Gelder 700 ton papier met diverse specificaties. Dit is een complex
productieproces. Op basis van een grote diversiteit aan verkooporders werkt de afdeling Planning aan een
efficiënte productieplanning voor zowel de korte termijn als lange termijn. Het team bestaat uit 3 fte,
waaronder Hoofd Planning.
Wat ga je doen?
Jij bent primair verantwoordelijk voor het plannen van de productieorders voor onze productielijnen.
Voor de productie van papier zijn allerlei grond- en hulpstoffen nodig; als het papier klaar is moet dit
verpakt worden. Jij zorgt voor tijdige beschikbaarheid en voldoende voorraad van deze stoffen en
verpakkingsmaterialen. Deze complexe planning vraagt om een groot analytisch vermogen. Indien nodig
stel je planningen bij. Uitgangspunt is altijd een juiste balans tussen de vraag van de klant en het behalen
van een optimaal rendement. Je overlegt met de diverse afdelingen en stemt dagelijks af met het team.
Samen met het team loop je eens in de maand consignatiedienst.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie binnen een organisatie die wendbaar en innovatief is en waar op dagelijkse basis
hard wordt gewerkt om een top product af te leveren. Binnen de afdeling Planning is veel ruimte voor
initiatief en op termijn zeker doorgroei mogelijkheden. Daarnaast bieden wij o.a.:
·
·
·

Marktconform salaris gebaseerd op 36 uur
25 vakantiedagen
Vaste 13e maand

Wat breng jij mee?
Naast je analytische talent snap je commerciële belangen, ben je positief kritisch en heb je oog voor
verdere optimalisatie van het proces. Je weet verbinding te maken met de andere afdelingen. Verder
breng je mee:
·
·
·
·
·

MBO+/HBO werk- en denkniveau
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie (ervaring in de procesindustrie is een pré)
Veel kennis en ervaring met Excel
Je houdt van dynamiek en krijgt energie van een werkomgeving waar altijd iets gebeurt
Kennis van ERP systeem is mooi meegenomen.

Solliciteer nu!
Mail je CV en motivatie naar Sanna Willebrands (Recruitment & Talent Development Specialist), afdeling
HR: werken@cvg.nl. Voor meer informatie over de functie kun je Sanna bellen op 06- 82838851

STORINGSMONTEUR PLOEGENDIENST
Wist jij dat papier het meest natuurlijke stukje hightech is? Crown Van Gelder maakt speciaal papier voor
grafische en industriële toepassingen. Dit doen wij al bijna 125 jaar voor klanten wereldwijd en telkens
vernieuwend. Met ruim 240 collega’s zijn wij groot genoeg om doorgroeimogelijkheden te bieden en
overzichtelijk genoeg voor persoonlijke aandacht hierbij. Wij werken met én voor elkaar.
Onderhoud & Voorzieningen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan onze papiermachines,
warmtekrachtcentrale, afvalwaterzuiveringsinstallatie, gebouwen en terrein. De storingsdienst is 24/7 het
eerste aanspreekpunt bij storingen, stops en calamiteiten.
Wat ga je doen?
·
·
·
·
·
·

Zelfstandig oplossen van mechanische-, elektrische-, hydraulische- en pneumatische storingen aan
de papiermachines en overige installaties
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de afdeling productie bij storingen en afwijkingen
Je controleert, beoordeelt de waarden en vergelijkt deze met technische specificaties en toleranties
Je vervangt onderdelen en inspecteert deze op veiligheid
Je werkt zorgvuldig volgens de arbo-, veiligheids- en milieuwetgeving en onze bedrijfsregels
Je werkt in ploegendienst en je rapporteert aan de teamleider storingsdienst

Wat bieden wij jou?
·
·
·
·
·
·
·

Marktconform salaris gebaseerd op 36 uur
28% ploegendiensttoeslag bovenop je basissalaris
13e maand
Een gemiddelde werkweek van 33,6 uur volgens rooster
Vakopleidingen en interne doorgroeimogelijkheden
Na een jaarcontract een overeenkomst voor onbepaalde tijd
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (25 vakantiedagen, pensioenregeling, reiskostenvergoeding,
fietsplan, winstdelingsregeling, webshop duurzame inzetbaarheid)

Wat heb je in huis?
·
·
·
·
·
·
·

Je hebt een MBO-niveau 4 E&I of E
Aantoonbare kennis van hydraulische- en pneumatische systemen, meet- & regeltechniek en
werktuigbouw
Ervaring in een productieomgeving is een pré
Je ziet een uitdaging in het oplossen en analyseren van problemen
Je kunt je werk goed organiseren en plannen en je stelt prioriteiten
Je omschrijft jezelf als besluitvaardig, zelfstarter en teamspeler
Een goede Engelse spreek- en leesvaardigheid

Solliciteer nu!
Mail je CV en motivatie naar Jeremiah de Vries (Interim Recruiter), afdeling HR: werken@cvg.nl. Voor meer
informatie over de functie kun je Jeremiah bellen op 0251-262328.

