tremco illbruck is een Europese producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van afdichting en verlijming voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij een omvangrijk 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 gespecialiseerde 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 PUR op zoek naar een:

Mechanisch Operator (M/V)
Als Mechanisch operator krijg je het volgende doel mee:
Het beheerst en efficiënt laten draaien van de productielijn waarbij de productieplanning wordt opgevolgd en de productiekwaliteit
gegarandeerd is.
Je verantwoordelijkheden zijn:






Produceren van productieorders in de juiste aantallen, kwaliteit, verpakking en labelling met een minimum aan afval;
Verhelpen van kleine storingen;
Optimaliseren van processen zodat stilstanden zo kort mogelijk zijn en tot het minimum beperkt worden;
Meedenken met de Supervisors, Projectmanager en Continuous Improvement Manager over werkprocessen en verbeteringen;
Eerstelijnsonderhoud aan de machine.

Jouw carrière pad bij tremco illbruck:
Je start als Operator. Kan jij na een aantal maanden de machine zelfstandig bedienen en heb jij je goed ontwikkeld in die periode?
Dan leiden we je op tot Lijn Operator of Procesoperator, hierbij hoort het volgen van een MBO opleiding Operator A die wij voor jou
betalen. Wil jij vervolgens verder doorstromen naar Allround Operator, waarbij je leiding geeft in de lijn? Dat zien wij graag! We ondersteunen je hierbij door het aanbieden van een Operator B opleiding.
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 Mechanisch Operator;

Initiatiefrijk, verantwoordelijkheidsgevoel, prestatiegedreven, resultaatgericht, teamplayer;

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 kosteloos 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 bijvoorbeeld aan een jaarlijks barbecue voor het hele gezin of een
kerstdiner voor alle medewerkers.

Contact
tremco illbruck Productie B.V. Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel
www.tremco-illbruck.com

