
Meewerkend Teamleider - Ervaren Operator (M/V)

VanDerEng
Is marktleider in de productie van zware industriële labels in Nederland. Daarnaast timmeren wij met onze spuitgietproducties gezond 
aan de weg. Met 14 verschillende productiemachines en een 30-tal collega’s produceren wij een veelheid van industriële labels en 
spuitgietproducties. We richten ons op verschillende markten zoals de Tuinbouw, Food, Staal- en Betonbouw, Industrie en Vrije Tijd. 
Door een toenemende complexiteit in de productietechnologie zijn wij op zoek naar een collega met een gezonde ambitie om binnen 
een dynamische organisatie mee te groeien zowel qua verantwoordelijkheid als in persoonlijk opzicht. Geen 9-5 mentaliteit maar een 
resultaatgerichte instelling, veel affiniteit met techniek, een goede stressbestendigheid alsmede een gezond gevoel voor humor zijn 
belangrijke pre’s. Het werkklimaat binnen onze organisatie kan getypeerd worden als sociaal en dynamisch. Persoonlijke ontwikkeling 
wordt sterk gestimuleerd. 

De Functie
De teamleider - operator is verantwoordelijk voor het binnen de afgegeven tijd realiseren van de orders op verschillende machines. 
Naast het draaien van de producties is de teamleider ook verantwoordelijk voor het continue monitoren van de kwaliteit van de 
producten. Kleine optimalisaties c.q. onderhoudswerkzaamheden worden in het team uitgevoerd, grotere modificaties worden in samen-
werking met onze Technische Dienst uitgevoerd. Optimalisering van productiesnelheid is een belangrijke kerntaak.

Kerntaken
De teamleider-operator heeft de volgende hoofdtaken:
	  Coördineren van de orders naar de verschillende productiemachines, 
	  Producties draaien
	  Instellen van de machines
	  Continue kwaliteitscontrole
  Signaleren van onderhoud van machines, stempels en cilinders
	  Zorgdragen dat voorraden directe verpakkingsmaterialen en hulpgoederen op niveau blijven

Competentieprofiel
	  Denk- en werkniveau:  vanaf MBO niveau 3 techniek (Wtb of Grafisch)
	  Minimaal vier jaar relevante werkervaring in de grafische of papierindustrie
	  Goede communicatieve vaardigheden
	  Teamplayer
	  In staat om op natuurlijke manier het voortouw te nemen

Salarisindicatie
Afhankelijk van ervaring € 2.300 - € 2.900

Woonlocatie
Op maximaal 20 km afstand van Heemskerk

Solliciteren 
CV en sollicitatiebrief per e-mail naar: liesbeth.weel@vandereng.nl

De Functie
Als operator ben je verantwoordelijk voor het binnen de afgegeven tijd realiseren van de orders op verschillende machines. Naast het 
draaien van de producties is het continue monitoren van de kwaliteit van de producten een belangrijk onderdeel van je werk. Kleine 
optimalisaties c.q. onderhoudswerkzaamheden worden in het team uitgevoerd, grotere modificaties worden in samenwerking met 
onze Technische Dienst uitgevoerd. Optimalisering van productiesnelheid is een belangrijke kerntaak.

Kerntaken
De operator heeft de volgende hoofdtaken:
• Producties draaien
• Instellen van de machines
• Continue kwaliteitscontrole
• Signaleren van onderhoud van machines, stempels en cilinders

Competentieprofiel
• Denk- en werkniveau:  vanaf MBO niveau 3 techniek (Wtb of Grafisch)
• Minimaal vier jaar relevante werkervaring in de grafische of papierindustrie
• Goede communicatieve vaardigheden
• Teamplayer

Salarisindicatie
Afhankelijk van ervaring € 2.300 - € 2.900

Woonlocatie
Op maximaal 20 km afstand van Heemskerk

Solliciteren 
CV en sollicitatiebrief per e-mail naar: liesbeth.weel@vandereng.nl

VanDerEng
Is marktleider in de productie van zware industriële labels in Nederland. Daarnaast timmeren wij met onze spuitgietproducties  
gezond aan de weg. Met 16 verschillende productiemachines, een grote verscheidenheid aan randapparatuur en een 30-tal  
collega’s produceren wij een veelheid van industriële labels en spuitgietproducties. We richten ons op verschillende markten zoals de  
Tuinbouw, Industrie en Vrije Tijd. Door een toenemende complexiteit in de productietechnologie zijn wij op zoek naar een collega met 
een gezonde ambitie om binnen een dynamische organisatie mee te groeien zowel qua verantwoordelijkheid als in persoonlijk opzicht. 
Geen 9-5 mentaliteit maar een resultaatgerichte instelling, veel affiniteit met techniek, een goede stressbestendigheid alsmede een 
gezond gevoel voor humor zijn belangrijke pre’s. Het werkklimaat binnen onze organisatie kan getypeerd worden als sociaal en open. 
Persoonlijke ontwikkeling wordt sterk gestimuleerd.

Ervaren Operator (M/V)


