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tremco illbruck is een Europese producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van afdichting en verlij-

ming voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij een om-

vangrijk aanbod van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een jaaromzet van meer 

dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM Inc., een wereldleider op het gebied van ge-

specialiseerde afdichtingen. 

 

tremco illbruck Productie B.V. in Arkel ontwikkelt en produceert effectieve en innovatieve afdichtingsoplossingen, zoals kitten, 

lijmen en PUR-schuim. Het maakt als Centre of Excellence onderdeel uit van de internationale tremco illbruck groep en bedient haar 
klanten wereldwijd. En onze locatie gaat groeien! 
 
Wij zijn voor de afdeling Kit op zoek naar een:   
 

Procesoperator (M/V)  

Als Procesoperator krijg je het volgende doel mee: 
Het tijdig en op de juiste wijze produceren van mengen ten behoeve van het productieproces, met de daaraan gestelde eisen. 
 
Je verantwoordelijkheden zijn: 

 Beheer van grondstoffen IBC’s / vaten en bulkgebouw; 

 Het lossen van bulkgoederen en gassen conform geldende veiligheidsregels en specificaties/certificaten; 

 Controleren of alle materialen beschikbaar zijn voor aanvang productie; 

 Het uitvoeren van kwaliteitscontroles volgens richtlijnen; 

 Correct afvoeren van restant emballage en chemisch afval. 
 

Jouw carrière pad bij tremco illbruck: 

Je start als Procesoperator. Kan jij na een aantal maanden het werk zelfstandig uitvoeren en heb jij je goed ontwikkeld in die peri-

ode? Dan kunnen we je opleiden tot Allround Operator, hierbij hoort het volgen van een MBO opleiding Operator B die wij voor jou 

betalen.  

Dit breng je mee: 

Om succesvol te zijn in deze functie binnen onze organisatie 
vragen we het volgende: 

 MBO werk en denkniveau; 

 Enige jaren werkervaring als Procesoperator; 

 In bezit van een heftruckcertificaat of bereidt deze te 
halen; 

 Initiatiefrijk, verantwoordelijkheidsgevoel, prestatiege-
dreven, resultaatgericht, teamplayer; 

 Bereidheid om BHV’er te worden; 

 Bereidheid om in jezelf te investeren door middel van 
het volgen van opleidingen. 

 
Kom jij ons team versterken? Je sollicitatie kan je sturen naar 
linda.smit@tremco-illbruck.com. Heb je vragen, dan kun je  
altijd bellen: 0183-568048. 

 
Dit bieden wij jou: 

Naast een verantwoordelijke en zelfstandige functie binnen een 

groeiende, dynamische en internationale organisatie bieden wij 

je competitieve arbeidsvoorwaarden zoals een mooi salaris en 

opleidingsmogelijkheden. Bij tremco illbruck bepaal je zelf je 

carrière pad. Wil jij doorgroeien? Dan faciliteren wij je door kos-

teloos de opleiding Operator A of B te volgen. 

 

tremco illbruck biedt daarnaast regelmatig de gelegenheid om 

samen met je collega’s activiteiten te ondernemen. Denk bij-

voorbeeld aan een jaarlijks barbecue voor het hele gezin of een 

kerstdiner voor alle medewerkers. 

mailto:linda.smit@tremco-illbruck.com

