Bangma Verpakking is een groothandel in verpakkingsmaterialen in actief in diverse sectoren
waaronder industrie, AGF en e-commerce. Onze specialiteit is golfkartonnen verpakkingen in alle
mogelijke uitvoeringen en aantallen, actief in de business to business markt. In onze
sheetplantproductie vermaken we in kleine aantallen verpakkingen.
Ons klantenbestand is divers en varieert van MKB tot grote nationale spelers. Voor onze eigen
productie met diverse verpakkingsmachines zijn wij op zoek naar 2:

Fulltime (40 uur per week)
Junior Operators (m/v)
Functieprofiel:
Als junior operator voer je werkzaamheden uit aan onze verpakkingsmachines. Samen met collega’s
ben je verantwoordelijk voor de productie van onze sheetplant. Gedurende een ruime inwerkperiode
zal je kennismaken met alle facetten van het productieproces.
Je taken en verantwoordelijkheden:
• Samen met collega operators ben je verantwoordelijk voor het gehele productieproces van
onze sheetplantafdeling
• Je werkt actief mee in de productie aan een van onze verpakkingsmachines
• Je stelt machines in en zorgt ervoor dat alle materialen direct beschikbaar zijn
• Je draagt zorg voor de dagelijkse in- en uitgang van de productie goederenstroom
• Je maakt productie orders verzendklaar
• Je werkt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften
• Je verricht klein onderhoud aan de productiemachines
Jouw profiel:
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Sterke kennis van machines in een productieomgeving
• Minimaal 2 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie
• Toegewijd aan kwaliteit, veiligheid en communicatie
• Teamgericht en zelfgestuurd
• Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat en VCA-certificaat of bent bereid dit te halen
• Je woont binnen een straal van 30 kilometer van Dronten

Wat wij jou bieden:
Wij bieden je een veelzijdige functie en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en bij
gebleken geschiktheid een vast dienstverband.
Wil jij onderdeel uitmaken van ons productieteam?
Solliciteer dan direct op deze uitdagende baan door een pakkende sollicitatiebrief met cv te
mailen naar Marijke Bangma: vacatures@bangma.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

