Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher, opgericht in 1890, is met circa 120 medewerkers een onafhankelijke
Europese producent van klantspecifieke papieren open mond/kruisbodem en ventiel zakken. Stempher
produceert, reeds 40 jaar, tevens klantspecifieke mono- en coextrusie vlakfolie, buis en heavy duty zakken en
balen. Stempher is actief in onder andere de volgende markten: zuivel, voedingsmiddelen, petfood, agrarische industrie,

potgronden en meststoffen. Veiligheid, kwaliteit en efficiency staan voorop bij Stempher.

Voor de afdeling Polyethyleen en Papier zijn wij op korte termijn op zoek naar betrokken en
enthousiaste:

Operators m/v
(3- of 5-ploegen)
De functie






Je bent in teamverband werkzaam en je ondersteunt je collega’s bij het produceren van plastic
verpakkingen conform de kwalitatieve en kwantitatieve eisen van de klant.
Je helpt bij het stellen van de machines en bedient deze, bij afwijkingen grijp je tijdig in;
Samenwerken en informeren van collegae en leidinggevenden is een belangrijk onderdeel;
Je voert (1e lijns) onderhoud uit;
Je rapporteert aan de teamleider en legt vaktechnisch verantwoording af aan je direct
leidinggevende op de werkvloer.

Functie-eisen








VMBO-werk/denkniveau;
Je bent in alles wat je doet erop gericht om het maximale uit de machine te halen, kwalitatief en
kwantitatief;
Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst;
Je hebt affiniteit met het technische aspect van machines;
Bereidheid tot het werken in ploegendienst (3- of 5-ploegendienst);
Samenwerken in teamverband gaat je goed af en je hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
Je pakt snel nieuwe zaken op, hebt een analytische instelling en je bent resultaatgericht;

Wij bieden
Een uitdagende functie bij een professioneel productiebedrijf, waar veel aandacht is voor jouw
doorgroei- en ontwikkelingskansen. Je werkt dagelijks samen met enthousiaste collega’s aan het
beste resultaat. Er is volop ruimte voor eigen initiatief om van jouw functie een succes te maken. Wij
bieden een salaris conform de CAO voor Kartonnage en Flexibele verpakkingen. Daarnaast profiteer

je van een aantrekkelijke ploegentoeslag.
Enthousiast?
Voldoe je aan het gestelde profiel, stuur dan direct je motivatiebrief en CV!!
Meer info nodig? Neem dan contact op met Hans Onstein, P&O adviseur (06-10292559), Patrick Balk
Bedrijfsleider Polyethyleen (06-22908537) of Tom Meier, Bedrijfsleider Papier (06-28996988).

