Vacature

TECHNISCH VAKMAN (M/V) PRODUCTIE

Functie
Het is toch mooi weer gelukt! De machine is omgebouwd, een storing is verholpen en de producten zitten in de doos.
Dit omvat allemaal jouw takenpakket bij Plastiforma. Je bent allround inzetbaar en je inzet wordt gedreven door jouw
enthousiasme voor techniek en automatisering. Daarbij is ombouwen, instellen en productiewerk je dagelijkse taak maar
besteed je ook structureel tijd aan verbeteringen aan de processen en machines.

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.

Jij brengt mee

Wij bieden je

Mentaliteit van niet lullen maar poetsen, en eerst denken dan doen;

Leuk werk en leuke collega’s;

Netjes en kwaliteitsbewust werken;

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;

De wil om jezelf te ontwikkelen;

Lange termijn visie en groei van de organisatie;

Gezonde technische basiskennis;

Merendeels dagdienst;

Affiniteit met kunststof en productiemachines;

40-urige werkweek;

Afgeronde technische MBO-3 opleiding of vergelijkbaar;

Opleidingsmogelijkheden;

MBO-4 werk en denkniveau.

Passende salariëring naar prestatie;

Een pré

Premievrij pensioen.

Ervaring in de kunststofindustrie.

Voel jij je door ons aangesproken?
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.

