
 

Process Engineer - augustus 2020 

Vacature Proces Engineer 

Enitor Primo is volop in beweging en om die reden op zoek naar een vooruitstrevende, gedreven en 
ambitieuze Proces Engineer die kan meehelpen om de organisatie verder te professionaliseren. Het 
betreft een brede functie met veel verbetermogelijkheden en uitdagingen.   

Proces Engineer 
Functie 
De proces engineer houdt zich bezig met de werkzaamheden rondom de hoogwaardige technische 
extrusie- en nabewerkingsprocessen binnen Enitor Primo. Binnen de productie afdeling is de proces 
engineer verantwoordelijk voor het beheersen, verbeteren en innoveren van bestaande 
productieprocessen. In deze rol wordt nauw samengewerkt met kwaliteitsdienst, ontwikkeling, 
productie, onderhoud en laboratorium. Op gestructureerde manier dienen technische en 
organisatorische verbeteringen geïmplementeerd en geborgd te worden. 
 
Wat ga je doen? 

• Knelpunten binnen lopende productie processen zichtbaar maken 
• Feitelijk analyseren van proces-/productie problemen en door vertalen naar acties 
• Verantwoordelijk voor het doorvoeren van verbeteringen in het productieproces. Het zelf 

realiseren van verbeteringen i.s.m. de productieafdeling. 
• Opstellen en wijzigen van (proces)voorschriften 
• Leiden van een verbeterteams 

 
Wat vragen we van jou? 

• Technische HBO werk en denkniveau (b.v.k. Werktuigbouwkunde, Algemene Operationele 
Techniek of Chemische Technologie) en in het bezit van een diploma. 

• Ervaring met Statistische Proces Controle en verbetertechnieken zoals SMED, 5S, Lean 
Manufacturing, TPM) 

• Ervaring met kunststofverwerking is een pre 
• Meerjarige productie ervaring. Kennis van en inzicht in productieprocessen en technieken 

 
Welke competenties zijn nodig? 

• Analytisch en zelfstandig kunnen werken 
• Organisatievermogen 
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 
• Ervaring en kennis met geautomatiseerde systemen/programma’s 
• Besluitvaardig en overtuigingskracht 
• Eigenaarschap en een hands on mentaliteit 
 

Aanbod 
Naast een ondernemende, creatieve, internationaal gerichte werkomgeving, biedt Enitor Primo een 
uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Binnen onze organisatie zijn volop doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer W. Sijbolts, Chief 
Operating Officer via telefoonnummer 0511 54 17 00. 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 
 

mailto:NLhrm@primo.com

