
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:

PRODUCTION OPERATIVES
(Full time)

As a production operative for Multitubes, you will work for many international clients and 
brands on an order basis. You and your team will be responsible for the production of tubes. 

Your tasks:
• Packing produced tubes into boxes or other packaging materials.
• Visually checking the produced tubes and identifying any deviations, or checking 

the quality/adhesion of the printed image and lacquer applied to the tubes.
• Packing the correct number of tubes and placing them on the appropriate pallets.
• Applying the correct batch stickers to the boxes
• Operating packing and unpacking machines.
• Responsibility for general cleanliness of machines and the environment during 

set up & conversion.

We require:
• Some command of the Dutch language is a requirement, English is an advantage
• You will have your own transport
• You have an affinity for technology and machines
• You are flexible and resilient to stress
• You are able to work independently but also work well in a team
• Experience in a similar role is an advantage
• You are willing to work 3 shifts

We offer:
• Internal training
• The opportunity to work for a stable employer with the potential for a permanent contract
• Salary in line with market rates (depending on knowledge and experience)
• 3-shift supplement, holidays and holiday pay
• Development and progression opportunities

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 opzoek naar:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
(full-time)

Als productiemedewerker bij Multitubes werk je op orderbasis voor vele internationale 
klanten en merken. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de productie van 
tubes. 

Jouw werkzaamheden:
• Inpakken van geproduceerde tubes in dozen of andere verpakkingsmaterialen. 
•  Het visueel controleren van de geproduceerde op de tubes en het signaleren van eventuele 

afwijkingen, of de kwaliteit/hechting van het drukbeeld en aangebrachte lak op de tubes 
controleren.

• Het correcte aantal tubes inpakken en plaatsen op de juiste pallets.
• Het aanbrengen van de juiste batchstickers op de dozen
• Bedienen van in- en uitpak machines.
• Zorgdragen voor algehele netheid machine en omgeving bij instellen & ombouwen.

Wij vragen:
• Enige beheersing van Nederlandse taal is een must, Engels is een pré
• Je beschikt over eigen vervoer
• Je hebt affiniteit met techniek en machines
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je kunt zelfstandig werken maar ook goed in een team functioneren
• Ervaring in soortgelijke functie is een pré
• Je bent bereid om in 3 ploegen te werken.

Wij bieden:
• Een interne opleiding
• Werken voor een stabiele werkgever met uitzicht op een vast contract
• Marktconform salaris (afhankelijk van kennis en ervaring)
• 3 ploegentoeslag, vakantiedagen, en vakantiegeld
• Ontwikkel- en 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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