Proces Operator
Enitor Primo
Enitor Primo uit Buitenpost bestaat sinds 1938 en is sinds 1956 gespecialiseerd in het extruderen
van kunststof profielen. In de vestiging in Buitenpost werken 230 medewerkers.
Sinds kort maakt Enitor deel uit van de Primo Groep uit Denemarken. Samen bedienen wij met
ruim 1.000 extrusie specialisten in 20 verschillende talen onze klanten. Primo heeft 13 vestigingen
in 9 landen. Wij zijn gepassioneerd over kunststoffen, We leveren toonaangevende industrieën
met excellente profielen. Jouw visie richt zich op het vergroten van ons marktaandeel en
naamsbekendheid.
Functie
Wordt je helemaal blij van het produceren van hoogwaardige kunststofprofielen? Reageer dan
op deze interne vacature want wij zijn opzoek naar :
Als procesoperator werk je in de 5 ploegendienst en werk je 33,6 uur per week. Je werkt in een
team en samen produceren jullie diverse soorten kunststofprofielen of mengsels/grondstoffen
volgens de planning. Je bent positief ingesteld, proactief en hebt kwaliteit hoog in het vaandel
en je denkt graag mee in oplossingen.
Wat ga je doen?
• Voorbereiden van de productieruns door het zorgen voor de tijdige aanvoer van
grondstoffen, hulpstoffen, matrijzen e.d.
• Ombouwen, opstarten en inregelen van extrusieprocessen en hulpapparatuur
• Bedienen van enkelvoudige/minder complexe extrusieprocessen en onder begeleiding
complexe/meervoudige extrusieprocessen en zo nodig assisteren van collega’s
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles en zo nodig bijsturen van het proces
• Realiseren van een adequate overdracht van werkzaamheden bij ploegoverdracht
• Zorgen voor een juiste werking van machines en installaties.
• inspecteren van machines/installaties, verhelpen van 1e lijns storingen, melden van
storingen
• Uitvoeren van gebruikersonderhoud
• registreren van productiegegevens
Wat vragen we van jou?
• LBO+/ werk- en denkniveau.
• Enkele jaren productie ervaring
• Kennis van en inzicht in productieprocessen en technieken
• Vapro A is een pre
Welke competenties zijn nodig?
• Samenwerken
• Persoonlijke werkdoelen stellen
• Expertise en technologie toepassen
• Met druk en tegenslagen omgaan
• Instructies en procedures opvolgen
• Aanpassen en omgaan met verandering
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer W. Sijbolts,
Manager Production, via telefoonnummer 0511 54 17 00.
Sollicitatie
Je sollicitatie met cv kun je sturen naar: Afdeling HRM, per e-mail naar NLhrm@primo.com
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