“Wij zijn op zoek naar een gedreven en kwaliteitsbewuste Machine Operator die wil werken in
een bedrijf waar samenhorigheid hoog in het vaandel staat.”
Schotte Kunststoffen B.V. is producent van kunststof verpakkingen variërend met een inhoud
van 30ml tot 10.000ml. Of het nu voor de voedsel of olie-industrie is, wij maken het . Op onze
locatie in Kampen staan 28 blaasmachines, 11 spuitgietmachines en 3 UV print machines.
Deze machines produceren in een 3-ploegendienst voor diverse afnemers in Europa producten
die dagelijks vanuit onze magazijnen direct geleverd worden.
Het betreft hier een echt familiebedrijf met korte lijnen, grote slagvaardigheid en enorme
persoonlijke betrokkenheid. Zowel productietechnisch als logistiek stelt het bedrijf zich flexibel
op om aan de wensen van haar klanten te voldoen.
Over de functie
Als Machine Operator werk je in een gevarieerd machinepark. Je bent verantwoordelijk voor het
juiste verloop van het proces en zorgt ervoor dat jouw team met een vlekkeloze samenwerking
de kwaliteit produceert die bij ons hoog in het vaandel staat. Hiervoor dienen onze machines zo
effectief en efficiënt mogelijk te produceren. Je bereidt orders voor, bouwt machines om indien
nodig en stelt ze af. Storingen los je in principe zelfstandig op. Voor complexere storingen
schakel je de technische dienst in. Je bewaakt de kwaliteit, signaleert afwijkingen en komt zo
nodig direct in actie. Omdat diverse producten in aanraking komen met voedsel, werken wij met
een ISO 22000 dus je voert alle werkzaamheden uit op een veilige en hygiënische wijze
conform Europese regelgevingen. Je werkt nauw samen met je collega’s in de ploeg, de
technische dienst en logistiek.
Wat wij bieden
 Een marktconform salaris;
 Diverse ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden, zowel ‘on the job’ als door het
volgen van een functie gerichte opleiding;
 Een schone, nette en veilige werkomgeving waar jij natuurlijk deel vanuit maakt;
 Een actieve personeelsvereniging die leuke activiteiten organiseert;
 Een jong en dynamische werkomgeving;
Overige eisen
 Je hebt een werk- en denkniveau op MBO 2/3. Tijdens een intaketest beoordelen we of je
over de juiste capaciteiten en competenties beschikt;
 Je hebt affiniteit met het werken in een productieomgeving;
 Je hebt technische aanleg;
 Je werkt netjes en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan;
 Je bent gedreven en denkt altijd actief mee hoe dingen beter kunnen;
 Je bent zelfstandig maar kunt ook goed in een team samenwerken;
 Je vind het geen enkel probleem om fulltime en in een drie ploegendienst te werken met
uitbreiding naar 5 ploegen in de toekomst.
 Je bent woonachtig in de omgeving van Kampen.
Ben jij die persoon die wij zoeken stuur dan jouw sollicitatie naar R.Zwaan@Schotte.nl

-- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. -

