
           

 

Contact 

tremco illbruck B.V. Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel 

www.tremco-illbruck.com 

 
 

tremco illbruck is een expert op het gebied van afdichtings-, verlijmings- en coatingoplossingen voor de bouw en industrie. Onze 

oplossingen worden overal toegepast, van raam- en gevelafdichtingen tot passieve brandbeveiliging en zelfs in de afdichting van 

huishoudelijke apparatuur.  

Elke dag zetten meer dan 1.100 medewerkers van tremco illbruck in heel Europa, Azië en het Midden-Oosten zich met veel toewij-

ding in om te voorzien in de behoeften van onze klanten en werken ze aan de ontwikkeling van indrukwekkende oplossingen voor 

meer dan negentig landen wereldwijd. Als onderdeel van het Amerikaanse, beursgenoteerde RPM International Inc. profiteren we 

van de zekerheid van een wereldspeler en beschikken we tegelijkertijd over een maximale vrijheid om te kunnen voldoen aan de 

vereisten van de landen waarin we op lokaal niveau actief zijn.  

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 klan-
ten wereldwijd. En onze locatie gaat groeien! 
 
Ter vervanging zijn wij op zoek naar een: 
 

Procesoperator / Menger M/V (2 ploegendienst) 
 
Als Procesoperator / Menger krijg je het volgende doel mee: 
 
De grondstoffen op de juiste wijze mengen zodat dit gebruikt kan worden in het productieproces.  
 
Je verantwoordelijkheden zijn: 
Mengen: Jij zorgt dat de juiste grondstoffen gemengd worden zodat we onze producten kunnen produceren 
Meedenken: Je geeft input en denkt mee over werkprocessen en verbeteringen. 
Beheren grondstoffen: Jij zorgt dat de grondstoffen gelost worden, goed worden opgeslagen en op tijd besteld worden. 
Kwaliteitscontrole: Kwaliteit is voor ons erg belangrijk! Je voert daarom regelmatig kwaliteitscontroles uit. 

 
Zie jij jezelf al werken bij tremco illbruck? We komen dan graag met jou in contact! Je kunt je sollicitatie mailen naar Linda Smit,  

HR-Business Partner (Linda.Smit@tremco-illbruck.com). Ze is ook bereikbaar op 0183-568048 voor inhoudelijke vragen. 

 

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 met het mengen van grond-
stoffen in de chemie; 

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

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

  

 
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. 
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