Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux. Met
110 medewerkers en vestigingen in Nederland en België zijn wij een van de marktleiders in
Europa. Onze producten kom je tegen in bijna elke bouwmarkt, supermarkt, drogisterij en
apotheek.
Vanwege onze snelle groei en uitbreiding van ons internationale productiebedrijf zijn wij weer
op zoek naar:

MACHINE OPERATORS
(full-time)

Als operator bij Multitubes werk je op orderbasis voor vele internationale klanten en merken.
Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de productie van tubes. Na een intensieve
en interne opleiding kun jij zelfstandig produceren en de machines instellen en ombouwen.
Jouw werkzaamheden:
• In opdracht van de teamleider het uitvoeren van productieorders
• Tijdens de productie controles uitvoeren om de kwaliteit te waarborgen
• Het productieproces bewaken en besturen, inclusief de bijbehorende randapparatuur
• Bijsturen van het proces bij afwijkingen
• Analyseren en verhelpen van kleine storingen
• Samenwerken met de technische dienst in geval van grotere storingen
• Uitvoeren van klein onderhoud
• Het doen van verbetervoorstellen
Wij vragen:
• Enige beheersing van Nederlandse taal is een must, Engels is een pré
• Je beschikt over eigen vervoer
• Je hebt affiniteit met techniek en machines
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je kunt zelfstandig werken maar ook goed in een team functioneren
• Ervaring in soortgelijke functie is een pré
Wij bieden:
• Een interne opleiding
• Werken voor een stabiele werkgever met uitzicht op een vast contract
• Marktconform salaris (afhankelijk van kennis en ervaring)
• 3 ploegentoeslag, vakantiedagen, en vakantiegeld
• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
Ben jij enthousiast geworden over de vacature? Stuur dan snel je motivatiebrief
en C.V. ter attentie van Yvonne Sievers naar: salarisadmin@multitubes.com
Mocht je aan een van bovenstaande punten niet voldoen maar ben je er toch van overtuigd
dat jij wel de juiste persoon voor deze job bent aarzel dan niet alsnog contact op te nemen!
Voor meer informatie over Multitubes kun je kijken op onze website: www.multitubes.com.
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