Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux.
Met meer dan 130 medewerkers en vestigingen in Nederland en België, zijn wij een
van de marktleiders in Europa. Onze producten kom je tegen in bijna elke bouwmarkt,
supermarkt, drogisterij en apotheek.

Vanwege uitbreiding van ons machinepark zijn wij op zoek naar:

MACHINE OPERATORS (M/V)
EXTRUSIE en/of DECORATIE (Fulltime)

De functie en wie jij bent;
Jij vind productie altijd fascinerend om te zien en kan techniek waarderen.
Je hebt een scherp oog voor details en gaat altijd voor het perfecte eindresultaat.
Kleine storingen los jij zelf op en je bent elke minuut van jouw werkdag bezig met kwaliteit en
efficiency.
Je begrijpt het belang van het bijhouden van documentatie & data.
Je werkt in 3 ploegen betrokken samen met de productieleiding en je stuurt 1 of 2
productiemedewerkers aan.
Omdat wij onze producten niet alleen produceren maar ook zelf decoreren hebben wij
verschillende processen en technieken onder 1 dak.
Wij zoeken dus zowel operators met een grafische achtergrond als met een
productietechnische achtergrond. (het liefst uit de kunststof industrie)
Wat vragen wij?
Ervaring in een (grafische) productieomgeving is mooi maar niet per se nodig.
Een gezonde werkmentaliteit wel!
Je beschikt over eigen vervoer en goede beheersing van de Nederlandse of Engelse taal.
Je bent flexibel, stressbestendig en werkt graag in teamverband.
Jij bent een aanpakker en jouw inzet bewijst dat.
Je bent bereid om in 3 ploegen te werken.
Wat bieden wij?
Een mooi salaris binnen een solide familiebedrijf in een aangename werkomgeving
Een (zeer) modern machinepark om mee te werken.
Veel doorgroeimogelijkheden.

Ben jij enthousiast geworden over de vacature? Stuur dan snel je motivatiebrief
en C.V. naar: vacatures@multitubes.com
Mocht je aan een van bovenstaande punten niet voldoen maar ben je er toch van overtuigd
dat jij wel de juiste persoon voor deze job bent aarzel dan niet alsnog contact op te nemen!
Voor meer informatie over Multitubes kun je kijken op onze website: www.multitubes.com.
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