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Als proces operator zorg jij samen met de andere operators voor een continu verloop van 

de papierproductie aan een van onze drie productielijnen. Je bent mede verantwoordelijk 

voor het complete proces van oud papier tot aan het eindproduct 

Jouw dag 
Je houdt de papiermachine nauwlettend in de gaten middels diverse programma’s in de 
bedieningsruimte, en werkt ook aan de machine zelf. Dit kan op verschillende plekken aan de machine 
zijn, waarbij je verantwoordelijk bent voor één of (bij meer ervaring) meerdere processen binnen de 
machine. En waarbij je zorgt dat je werkomgeving schoon blijft. Je voert controlerondes uit aan de 
machine en zorgt bij eventuele problemen ervoor dat deze snel opgelost worden. Dit betekent de ene 
keer dat je zelf aan de machine werkt en de andere keer dat je een specialist inschakelt. Je werkt in 
een hecht team van operators die er iedere dienst naar streven de machine zo goed mogelijk te laten 
draaien. Ook bij grote onderhoudstops werk je mee aan de door te voeren verbeteringen.  

 

Een greep uit de werkzaamheden 
 Het signaleren van voortgangs-, proces en/of kwaliteitsproblemen. 

 Zorgen voor de juiste materialen zodat de werkomstandigheden optimaal zijn. 

 Het waarborgen van de kwaliteit van het papier en het procesverloop. 

 Het detecteren van problemen en hierop actie ondernemen. 

 Zorgen voor een juiste naleving van de veiligheidsvoorschriften en de bedrijfsregels. 
 
Neem een kijk achter de schermen en bekijk onze job video voor de gerelateerde functie van operator: 
https://www.youtube.com/watch?v=R5QhQuJSHhs 
 

JIJ 
Jij houdt er niet van om op de automatische piloot te werken. Jij wilt afwisseling in werkzaamheden én 
werkplek. Werk waarbij je met je handen en ook met je hoofd werkt. Werk waarbij je het ene moment 
de tijd hebt om, onder het genot van een beker koffie, de prestaties van de machine in de gaten te 
houden en het andere moment eigenlijk op 3 plekken tegelijkertijd moet zijn. Jij ziet altijd werk liggen 
en houdt jezelf scherp.  Je kunt samen met je team prioriteiten stellen en bent stressbestendig.  Je 
weet goed je plek te vinden binnen je team, want papier maken doe je samen. Je stemt samen af wie 
welke taken op zich neemt en hoe gehandeld moet worden in bepaalde situaties. Dat vraagt om een 
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hecht team waarin je je open durft te stellen. Waarin je niet alleen je ervaring en kennis deelt, maar 
ook je gezonde dosis humor. 
 

Jouw profiel: 
 Je hebt ervaring / affiniteit met techniek 

 Je hebt een afgeronde HAVO, MBO (minimaal niveau 3) of Operator opleiding.  

 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift en bent communicatief vaardig.  

 Je hebt logisch  inzicht in oorzaak, actie en gevolg.  

 Je bent in het bezit van VCA of bent bereid tot het behalen hiervan in de eerste weken 

 Je wilt in 5 ploegen werken 
 

Jouw eigenschappen:  
 Jij hebt een gezonde werklust en weet van aanpakken. 

 Je bent sociaal en collegiaal 

 Jij ziet werk liggen en toont graag initiatief 

 Jij staat ervoor open om nieuwe dingen te leren 

 Je kunt goed in een team werken en vindt dat fijn 

 Je bent stressbestendig 

 Je hebt veiligheid hoog in het vaandel staan 

 

Wij bieden  
Samen behalen we mooie resultaten waar we trots op zijn. En we willen verder. Continu verbeteren zit 
in onze genen. Daarbij hoort ook persoonlijke groei van onze medewerkers waarvoor we volop 
opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot doorgroeien bieden. Van ons mag je verwachten dat 
we een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Zo bieden we onder andere 25 
vakantiedagen, een uitstekende pensioensregeling en een goed verzekeringsaanbod. 
 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je sollicitatie en CV naar onze afdeling HR via hr-skrp@smurfitkappa.nl. Voor meer 
informatie kun je ook contact opnemen met onze HR afdeling via 0475 38 44 44. 
 


