
 

Basisoperator Nabewerking – mei 2022 

Vacature Basisoperator Nabewerking 

VACATURE  

Werk je graag in een productieomgeving? En ben je in het bezit van een heftruck certificaat? 
Dan past deze vacature wellicht bij jou. Wij zijn wegens het aankomende pensioen van onze 

medewerker op zoek naar een: 
 

Basisoperator Nabewerking  

Functie 
Als Basisoperator Nabewerking werk je in de dagdienst en verricht je alle voorkomende 
productiewerkzaamheden ten behoeve van de nabewerking, betimmering en malerij. In deze 
functie rapporteer je aan de Coördinator Post-Processing.    
 
Wat ga je doen? 

• Je voert alle werkzaamheden uit zoals boren, zagen, bundelen, verpakken en recyclen 
volgens instructies. 

• Je zorgt voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van handmatige en machine 
bewerkingen, waaronder het instellen en starten/stoppen van machines. 

• Je voert timmer en zaagwerkzaamheden uit ten behoeve van het maken van bekistingen 
en pallets voor het gereed product en transport. 

• Je zorgt voor de aan- en afvoer van te recyclen producten van de productielijnen aan de 
hand van productieorders en opdrachten. 

• Je verricht visuele controles en signaleert afwijkingen op het gereed product 
• Je signaleert mogelijkheden tot verbetering en communiceert dit met de direct-

leidinggevende. 
 
Wat vragen we van jou? 

• MBO-1/2 werk- en denkniveau en afgeronde basis (beroeps)opleiding 
• Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat 

Welke competenties heb je nodig? 
• Goed in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken 
• Nauwkeurig werken 
• Technisch inzicht  
• Werken in een dynamische omgeving 

 
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 W. Sijbolts, Operations 
Manager.  
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 16 mei 2022 sturen naar:                                               
Afdeling HRM, per e-mail naar NLhrm@primo.com 
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