Mechanisch Operator
(volleerd of in opleiding)

One Way Plastics BV is specialist in de productie en verkoop van gepatenteerde spuitzakken voor de bakkerij- en
horecasector. In meer dan zeventig landen wereldwijd werken professionals met de HACCP-gekwalificeerde producten uit
Oosterhout. De onderneming werkt in drie en vijf ploegendienst. Om invulling te geven aan de groeiambities, zijn nieuwe
enthousiaste collega’s meer dan welkom.
Functieomschrijving
De mechanisch operator ziet toe dat de productie aan de strenge kwaliteitseisen voldoet en optimaal verloopt. Je stelt
machines, pleegt dagelijks en preventief onderhoud aan het machinepark en verhelpt storingen. Tot de nieuwe
verpakkingslijn operationeel is, gebeurt het inpakken nog handmatig. Je rapporteert aan de productiemanager.
Persoonlijke eigenschappen
De operator die ons voor ogen staat weet collega’s te inspireren, motiveren én stimuleren. In de dynamische omgeving van
de productiehal, is samenwerking van groot belang. Jij bent respectvol, maar vooral ook open, eerlijk en direct.
One Way Plastics vraagt:
• kwaliteit en veiligheid op 1!
• oplossingen, geen problemen
• mbo werk- en denkniveau
• affiniteit met techniek + kennis van mechanica
• leergierig + flexibel in beschikbaarheid
• charisma + discipline
• sterk in communicatie + sociaal vaardig

Pré
• relevante ervaring
• VCA-diploma
• heftruck diploma
• bekend met Lean & TPM

One Way Plastic biedt:
De lat ligt hoog en daar hoort een evenredige beloning bij! Reken op een pakket uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Inbegrepen: pensioen- en studiekostenregeling, interne opleiding, reiskostenvergoeding en de
onregelmatigheidstoeslag van 18 procent bij drie en 28 procent bij vijf ploegen. Bovendien valt elk kwartaal een
interessante bonus te verdienen! Wie nog niet gediplomeerd is volgt (betaald) de interne opleiding in blaasfolietechniek.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?
Bel: 0162-42 05 00 of mail leroy@onewayplastics.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
One Way Plastics B.V.
Everdenberg 95
4902 TT Oosterhout
The Netherlands

