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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 verricht preventief en correctief onderhoud, modificaties, revisies en (beperkte) 
nieuwbouwwerkzaamheden in de betreffende werkgebieden op een dusdanige manier dat de 
opdrachten tijdig en overeenkomstig met de vereiste specificaties en veiligheidsvoorschriften worden 
uitgevoerd; 

• Je houdt de productie-afwijkingen bij en legt deze vast.  
• Je neemt deel aan periodiek overleg en hierbij verwachten wij een grote mate van betrokkenheid; 
• Je werkt in dagdienst en draait met enige regelmaat mee in een consignatiedienst;   
• Tijdens de onderhoudsstops, ben je bereid tot het werken in ploegendienst. 

 
 

Functie-eisen 
• Je hebt een afgeronde opleiding MTS Werktuigbouwkunde of Mechatronica op niveau 4;  
• Je hebt kennis en ervaring op het gebied van hydrauliek. 
• Het is een pre als je kennis, ervaring of affiniteit hebt met smeertechnieken. 
• Je beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie in de 

(proces)industrie. 
• Je hebt een drive en mindset tot continue verbetering van het productieproces en installaties. 
• Je bent bereid tot het volgen van diverse vakgerichte opleidingen. 
• Je bent in het bezit van Brandwacht-certificering of je bent bereid deze te behalen. 
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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 Ronald de Bruijn, Maintenance Manager Pulp & Energie. 
Telefoon: 0317-361706. 

 


