Multitubes in Wormerveer is the only producer of plastic tubes in the Benelux. With over
140 employees and branches in the Netherlands and Belgium, we are one of Europe’s
market leaders. You will find our products in virtually every hardware store, supermarket,
drugstore and pharmacy.

Due to the expansion of our fleet of machinery, we are looking for:

MACHINE OPERATORS (M/F)
EXTRUSION and/or DECORATION (Full time)

The role and who you are;
You always find production fascinating to see and you appreciate technology.
You have a keen eye for detail and always strive for the perfect end result.
You resolve minor faults yourself and every minute of your working day is focused on quality
and efficiency.
You understand the importance of updating documentation & data.
You will work closely with production management in 3 shifts and will supervise 1 or 2
production operatives.
Because we don’t just produce our products but also decorate them ourselves, we have
different processes and techniques under a single roof.
We are therefore looking for operators with a graphic background as well as with a technical
production background (preferably in the plastics industry).
What do we require?
Experience in a (graphic) production environment is an advantage, but not essential.
A healthy attitude to work, however, is essential!
You have your own transport and a good command of the Dutch or English language.
You are flexible, resilient to stress, and enjoy working as part of a team.
You are a go-getter and your dedication is proof of that.
You are willing to work 3 shifts.
What do we offer?
A competitive salary in a stable family-run business and a pleasant work environment.
A (very) modern fleet of machines with which to work.
Plenty of opportunities for career progression.

Interested in the vacancy? Then send your cover letter and C.V. to:
vacatures@multitubes.com
If you don’t meet one of the requirements listed above but are still convinced you are the right
person for this job, then don’t hesitate to contact us! For more information about Multitubes,
see our website: www.multitubes.com.
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Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux.
Met meer dan 140 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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