
 
 
 

  

SMURFIT KAPPA PARENCO 
 

WIJ ZOEKEN ERVAREN  
PAPIERMAKERS 

Wil jij verder groeien in de papierindustrie en jouw kennis en 
ervaring direct inzetten bij één van onze 

state-of-the-art papiermachines? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
 



  
 
 
 

 
Ervaren Procesoperator Papiermachine 

5-Ploegendienst 
 

WAT ZOEK JE?  
 

 Geen werksleur  

 Voldoende uitdaging en doorgroeimogelijkheden  
 Een nieuwe stap in jouw carrière  
 Jouw eigen inbreng wordt op prijs gesteld  
 Variatie in het productieproces 

 Werken met nieuwe, geavanceerde techniek 
 Samenwerken met ervaren collega’s met dezelfde visie 

 
 

WAT GA JE DOEN? 
  

 Je verricht werkzaamheden ten behoeve van de productie van papier, publicatie- en/of 
verpakkingspapier 

 Je bewaakt het productieproces en ziet toe op een continue werking van de installaties 
 Je volgt en controleert de kwaliteit met behulp van een geautomatiseerd systeem 
 Je controleert de technische staat van de installaties en schakelt, indien nodig, de technische 

dienst in bij complexe (technische) storingen 

 Je houdt tevens de productiegegevens bij en legt deze vast 

 Je voelt je verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving  
 Je neemt deel aan periodiek overleg waarbij wij een grote mate van betrokkenheid 

verwachten 
 
 
WAT NEEM JE MEE? 
 

 Je hebt ervaring opgedaan met werken aan een papiermachine 

 Je bent in het bezit van minimaal een afgeronde technische mbo-opleiding of een Vapro B 
 Je staat er voor open om je theoretisch (bij) te laten scholen 

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

 Enthousiasme en een gezonde dosis humor 

Vacature 



WIE ZIJN WIJ? 
  
De site van Smurfit Kappa Parenco in Renkum heeft twee state-of-the-art papiermachines en 
meerdere installaties voor duurzame grondstoffenvoorbereiding, energievoorziening en 
waterzuivering.  
 
Alles gebeurt op 40 hectare: van oud papiersortering , de verwerking daarvan tot pulp tot en met de 
productie van het papier. Maar ook hebben wij onze 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 290 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. 
 
 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?  
 

Werken bij Smurfit Kappa Parenco betekent: 
 Jij staat zelf aan het roer van jouw ontwikkeling en carrière 
 Een eigen cao met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, o.a. 13e maand en bonussysteem 

 Een innovatieve werkomgeving met waardering voor eigen initiatief 
 Samen met betrokken collega’s in teamverband werken aan vernieuwing en mooie producten  

 Een grote mate van zelfstandigheid 
 
 

ZIJN WIJ EEN MATCH? 
 
Wil jij jouw kennis van papier maken direct inzetten en verder uitbreiden? Twijfel dan niet en stuur je 
sollicitatie, voorzien van een motivatie en CV, naar laura.kropman@smurfitkappa.nl 
We laten je graag meer zien van onze organisatie.  
 
Voor vragen en overige informatie kun je terecht bij Gerrit Scheffer, Manager Papiermachine 1. 
Telefoon: 0317-361258 
 
 
 
 
 

 


