Wij zoeken duurzaam talent!

Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en ontwikkelen hoogwaardige kunststof
producten. Die maken wij op basis van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Wij zijn Europees
marktleider en werken vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Altijd op zoek naar de juiste
oplossing precies zoals de klant het wenst. Van eerste idee tot aan het eindproduct.
Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij
Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een
duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op!

Wegens aanhoudende drukte op onze Productie afdeling zijn wij op zoek naar

Machine Operators in 5 ploegendienst
Je bent een betrokken en enthousiaste collega met passie voor techniek. Het is belangrijk dat je oog hebt voor kwaliteit
en dat je nauwkeurig werkt. Je werkt nauw samen met andere collega’s in je ploeg om een goed eindproduct voor de
klant af te leveren.
Je werkzaamheden bestaan uit het instellen en bedienen van de aanwezige productiemachines en het oplossen van
eenvoudige storingen. Daarnaast bestaan je taken uit het controleren van de kwaliteit van de producten en de
productieprocessen, op de juiste wijze verpakken van de geproduceerde artikelen en het verzorgen van bij de productie
behorende administratie.
Wat wij bieden:
 Een informele bedrijfscultuur met korte lijnen;
 Prettige en veilige werkomgeving;
 Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Mode-, Interieur-, Taptijt-, en Textielindustrie;
 Een baan voor langere tijd met uitzicht op een vast dienstverband.
Wat vragen wij van jou
 Bij voorkeur heb je MBO-niveau 2 in de richting van Techniek;
 Je bent oplettend, collegiaal en hebt gevoel voor veiligheid;
 Beschikking over Vapro B diploma is een pré;
 Meerdere jaren relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;
 Bereid om in een 5- ploegenrooster te werken.
Bezoek onze website www.lankhorst-ep.com voor meer informatie. Als je nog vragen hebt over de vacature neem dan
contact op met Klaas Johan Heida, Manager Operations, T. 06 10746505. Jouw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV
kan je sturen naar: jobs@lankhorst-ep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

