
VACATURE PROCESOPERATOR

Werk jij graag met machines en hou jij je graag bezig met een duurzaam product? Dan zijn wij op zoek

naar jou!

Wat ga je doen?

In deze functie ga jij je bezig houden met het recyclen van plastic op onze extrusie afdeling. Jij bedient 

de machines voor het omsmelten van het product waarbij jij de kwaliteitseisen van onze klant 

waarborgt. 

Jouw taken zijn als volgt:

• Bedienen en instellen van de machines

• Uitvoeren van kwaliteitscontroles 

• Onderhoud van de machines

• Oplossen van storingen

• Meedenken aan verbeteringen

Jij bent gedurende jouw werkdag verantwoordelijk voor de machines en voor het gemaakte product. 

Jouw werkdag begint om 08.00 uur en eindigt om 17.00 uur. In de toekomst willen we graag naar een 

tweeploegendienst en zullen de werktijden tussen 06.00 uur en 22.00 uur zijn.

Wat bieden wij jou?

• Een salaris tussen de €2300,- en €2700,-

• Een fulltime baan van 40 uur per week

• 24 vakantiedagen

• 8,33% vakantietoeslag

• Een gezellige en informele werksfeer

• doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie



Wat zoeken wij?

Wij zoeken iemand die graag een steentje bijdraagt aan een beter milieu, die goed zelfstandig aan de 

slag gaat en met affniteit voor het werken met machines. Jij voelt je verantwoordelijk voor de 

machines en voor het eindresultaat. Dus we zoeken iemand die verantwoord en veilig met de 

machines om kan gaan. Ervaring in een soortgelijke functie is zeer welkom, maar wij zijn bereid om jou

het vak te leren. 

Wie is Dijmex Europe?

Wij streven naar een groenere wereld. Dit doen we door het recyclen van plastic voor organisaties 

die duurzame kwaliteit verlangen. Wij zijn continue op zoek naar verbeteringen door onze producten 

te blijven onderzoeken en ontwikkelen. Onze compounds worden over de gehele wereld toegepast in

onder andere automotive en elektrotechnische producten. 

Wil je meer informatie?

Bel of mail met Tim van Dijk: 

tim@dijmexeurope.com

Tel: + 31 (0)162 692 666

mailto:tim@dijmexeurope.com

