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Stafa Group groeit. We zijn dan ook regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s die samen met
ons bouwen aan het succes van ons familiebedrijf. We vinden het belangrijk dat het prettig is
om bij ons te werken; hard werken combineren we daarom met een plezierige werksfeer, korte
communicatielijnen en goed teamwork. Samen bereiken we immers het beste resultaat!

We zijn op zoek naar een
OPERATOR INPAK (V/M) 28-39 UUR P/W
Standplaats Maarheeze

Functieomschrijving
Als operator inpak ben je verantwoordelijk voor het bedienen van onze industriële inpakmachines. Je weet hoe de
inpakmachines werken en draagt zorg voor het onderhoud. Samen met het management denk je na over het inzetten
van ons machinepark. Het ombouwen van de inpakmachines en het opheffen van kleinere operationele storingen zijn
geen probleem voor je. Je houdt toezicht op het proces en zorgt dat de benodigde materialen op tijd bij gevuld worden.
Je draagt zorg voor de administratieve verwerking en zorgt dat de inpakmachines worden schoongemaakt.
Je taken en verantwoordelijkheden:

Uitvoeren van bedieningswerkzaamheden en diverse voorbereidende en controlerende
werkzaamheden

Ombouwen, instellen en bedienen van machines

Vullen van producten en controleren van de productvoorraad

Inpakken (handmatig) van verpakte producten in dozen

In staat zijn om tijdig in te grijpen bij dreigende technische of operationele storingen

Waarborgen van de kwaliteit van de ingepakte producten

Registreren van productiegegevens op de daarvoor bestemde lijsten

Opheffen van eenvoudige operationele storingen

Schoonmaken van de apparatuur en de werkomgeving

Tijdig correcte storingsrapportages kunnen opstellen

Jouw profiel










Afgeronde opleiding MBO opleiding
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
Goede computervaardigheden en kennis van Microsoft Office
Proactief en praktisch ingesteld
Groot probleemoplossend vermogen en creatief kunnen reageren op ongewone situaties
Secuur & Nauwkeurig kunnen werken
Flexibel zijn maar ook stevig in je schoenen staan
Zelfstandig kunnen werken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben
Je denkt kosten efficiënt

Aanbod
Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan binnen een team van collegiale en enthousiaste medewerkers.
Verder zijn wij een groeiend, dynamisch en internationaal georiënteerd bedrijf waar ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling. Uiteraard bieden wij prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dienstverband per direct.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Duisters (HR Adviseur), tel.: +31 (0)495-599888.
Stafa hanteert bij de sollicitatieprocedure een screeningsbeleid. Dit houdt in dat we je originele diploma’s en/of
referenties kunnen opvragen en controleren. Sollicitaties met CV kun je richten aan Stafa Group t.a.v. Peter Duisters,
Postbus 2670, 6026 ZH Maarheeze of naar jobs@stafa.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

