De Total Packaging groep verkoopt, ontwikkelt en produceert onderscheidende verpakkingsproducten in vier
productgroepen; vouwkartonnage, omplakte kartonnage, kokers en vacuümvormen. Zij staan voor kwaliteit en optimale
service. In de eigen productiebedrijven wordt geproduceerd in goed geoutilleerde en zeer moderne productie
omgevingen. Continu wordt geïnvesteerd in nieuwe machines en nieuwe productietechnieken.
Total Packaging is BRC-AA, FSC® en Sedex gecertificeerd en beschikt over een professionele studio, waar klantgerichte
oplossingen worden uitgedacht van concept tot eindproduct. De producten onderscheiden zich door hun kwalitatief
hoogstaande uitvoering en attentiewaarde.
De bedrijfscultuur binnen Total Packaging is het beste te omschrijven met de volgende trefwoorden: resultaatgericht, nononsense, ‘gaat niet, bestaat niet’ en ‘de klant is koning’.
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.totalpackaging.nl .
Door de groei en ontwikkeling van onze organisatie zoeken wij voor onze locatie in Harderwijk

Machine operators (fulltime/36 uur)

Functie - omschrijving:
Als operator ben je o.a. medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geproduceerde producten, je lost kleine storingen
aan machines zelfstandig op en werkt strikt volgens onze productie protocollen, waarin alle regels en richtlijnen zijn
vastgelegd. Onregelmatigheden in de productie geef je door aan de machinesteller, je zorgt voor een juiste dagrapportage
en bent verantwoordelijk voor schoonmaakwerkzaamheden bij jouw werkplaats, machinepark, randapparatuur en
omgeving.
Functie - eisen:
Een technische achtergrond (LTS-niveau) of aantoonbare werkervaring als operator in een productie omgeving.
In bezit van VAPRO is een pré.
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je kunt zowel zelfstandig, als in teamverband werken.
Je bent flexibel inzetbaar en bereidt om in ploegen te werken.
Je woont op maximaal 45 minuten reistijd van onze locatie in Harderwijk.
Wij bieden je:
salariëring volgens Kartoflex Cao.
Collegiale sfeer.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Ruimte voor ontwikkeling.
Is je interesse gewekt en kun jij je volledig herkennen in het hierboven gestelde profiel, dan nodigen wij je van harte uit
te solliciteren. Mail je cv + motivatie naar pz@totalpackaging.nl.
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