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Achtergrond 
De site van Smurfit Kappa Parenco in Renkum heeft twee state-of-the-art papiermachines en meerdere 
installaties voor duurzame grondstoffenvoorbereiding, energievoorziening en waterzuivering.  
De site is 40 hectare (80 voetbalvelden). Alles gebeurt op deze 40 hectare: van oud papiersortering , de 
verwerking daarvan tot pulp (de grondstof voor het papier) tot en met de productie van het papier. Maar ook 
heeft het bedrijf haar eigen waterzuivering en biomassa-installatie waarmee voor een groot deel eigen groene 
energie gegenereerd wordt.  
Alles op het gebied van duurzame techniek en de operationele uitvoering daarvan is te vinden op deze 40 
hectare. 
Er werken bij Smurfit Kappa Parenco 280 gespecialiseerde en betrokken vakmensen. Zij zijn trots op hun 
bedrijf, niet alleen op het product, maar ook op de manier waarop er wordt samengewerkt.  
Medewerkers worden continu bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen van hun vak. De cultuur binnen het 
bedrijf wordt gedreven door het opdoen van nieuwe kennis om een nog beter product te maken. 
Werken bij Smurfit Kappa Parenco betekent: 

• samen met betrokken collega’s in teamverband werken aan vernieuwing en mooie producten; 
• een innovatieve werkomgeving met waardering voor eigen initiatief; 
• een klimaat om te leren en een mooie carrière op te bouwen; 
• een grote mate van zelfstandigheid; 
• een eigen cao met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

 
Omschrijving functie 

• Je controleert en bewaakt een optimale procesgang van stoom, elektriciteit, proceslucht en 
(proces)water vanuit de centrale controlekamer en in het veld. Tevens wordt vanuit de 
(warmtekracht)centrale de afwaterzuivering beheerd waar onder andere ook de opwekking van 
biogas plaatsvindt.  

 
Werkzaamheden 

• Je controleert en stelt procesinstellingen bij zoals drukken, temperaturen, geleverde/verbruikte 
vermogens en (chemicaliën)doseringen;  

• Je ziet toe op het correct functioneren van apparatuur en installaties;  
• Je verleent ondersteuning bij procesverstoringen en, indien nodig, schakel je monteurs in bij 

technische storingen;  
• Je loopt controlerondes op de afvalwaterzuivering, voert analyses uit en stelt zo nodig het proces bij;  
• Je levert een inbreng ter verbetering van installaties en geautomatiseerde systemen in het kader van 

de bedrijfszekerheid en efficiëntie. Het doen van voorstellen en suggesties is hier onderdeel van;  
• Je neemt deel aan periodiek werkoverleg en bent hierin actief betrokken waarbij eigen initiatief wordt 

gewaardeerd.   
 

Functie-eisen 
• Een afgeronde opleiding bij voorkeur richting AOT of Scheepswerktuigkundige;  
• Je beschikt bij voorkeur over relevante werkervaring. Ervaring in de papier- of kartonindustrie is een 

pre;  
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• Je vindt het een uitdaging om jezelf verder te ontwikkelen om hiermee breed inzetbaar te worden 
binnen de organisatie;   

• Je hebt een drive en mindset tot continue verbetering zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve 
werkprocessen;  

• Je bent bereid tot het volgen van aanvullende opleiding(en);   
• Veilig werken is een prioriteit voor jou;  
• Daarnaast is het een grote pre indien je je graag wilt aansluiten bij de Bedrijfsbrandweer. 

 
Competenties 

• Gedreven;  
• Samenwerkingsgericht; 
• Kwaliteitsbewust; 
• Resultaatgericht; 
• Ambitieus om door te groeien binnen de organisatie. 

 
 

Contactpersoon voor informatie en/of sollicitatie 
Je sollicitatie voorzien van een motivatie en CV, kun je versturen naar laura.kropman@smurfitkappa.nl  
Voor vragen en overige informatie kun je terecht bij Jan Klijn, Manager Pulp & Energie. Telefoon: 0317-
361363. 

 
 


