
Functie
Het gebruik van kunststof is een goede oplossing voor het milieu, maar dan moeten we wel recyclen. Juist dat ga je in deze 

baan doen bij Plastiforma. In het productieproces worden rollen en platen kunststof gebruikt. De resten die hierbij ontstaan 

gaan terug naar de kunststoffabrikant voor recycling. Om dit met zo weinig mogelijk transport te doen wordt dit materiaal 

samengeperst. Recyclen werkt alleen als de juiste combinaties van materiaal gemaakt worden en die ga jij dan ook scheiden. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beladen van de persen. Het is een zeer zelfstandige baan waarbij jij je dag 

grotendeels zelf kan inrichten. Naast de recycling ben je in daltijden flexibel inzetbaar. Dit kan bijvoorbeeld in de logistiek zijn, 

inpakwerk of het bemannen van machines (Plastiforma en Plastipaq) afhankelijk van jouw achtergrond en mogelijkheden.

Wij
Plastiforma bedient klanten met klinkende namen, Rituals, SES en Axa zijn voorbeelden. We produceren onder andere voor de sectoren 

consumentenproducten, cosmetica, industrie en electronica. Wij vacuumvormen met kunststof, dit wordt ook thermovormen genoemd. 

Hierbij maken we van een plaat of rol een moeilijk 3 dimensionaal product. Onze afwisselende en uitdagende producties maken we met 

moderne machines en robots. Door onze keuzes zijn dit milieubewuste oplossingen voor onze klanten. Onze series zijn middelgroot tot klein en 

we zijn flexibel voor de klant. De mallen die we nodig hebben voor onze machines engineeren en maken we zelf. Met ons zusterbedrijf 

Plastipaq dat in hetzelfde gebouw zit verzorgen we verpakkingswerkzaamheden in combinatie met vacuumvormen.

Zie onze website www.plastiforma.nl.

Bij Plastiforma maak je deel uit van een klein team dat elkaar waardeert en ondersteund. Collega’s helpen jou en jij helpt hen, zo vullen we 

elkaar aan en krijgen we het werk klaar. De werkhouding is no-nonsense en praktisch, maar wel toekomstgericht. Wij werken met mensen die 

samen de schouders er onder zetten.

Vertel ons waarom en misschien nodigen we je uit voor een kop koffie of thee. 
Voor meer informatie en sollicitatie kun je terecht bij Maarten Haagsma. 

Je kunt bellen naar +31 (0)53 431 67 89 of mailen naar m.haagsma@plastiforma.nl.

         Mentaliteit van niet lullen maar poetsen;

         Milieubewust en georganiseerd;

         De ambitie om goed te zijn in wat je doet.

         Leuk werk en leuke collega’s;

         Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;

         Merendeels dagdienst;

         40-urige werkweek;

         Passende salariëring naar prestatie;

         Premievrij pensioen.

RECYCLING EN PRODUCTIE

Jij brengt mee

Voel jij je door ons aangesproken?

Wij bieden je

Vacature


