Wil je stagelopen bij een innovatief, groeiend en duurzaam productiebedrijf? Zit
techniek in jouw genen en vind jij het interessant om zelfstandig een testopstelling
op te zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Eska is de wereldmarktleider in de markt voor grafisch karton. Eska is
van oudsher een traditioneel productiebedrijf, maar is zich volop aan
het ontwikkelen waarbij de focus meer en meer op de luxe
verpakkingen komt te liggen. Uit 100% gerecycled papier maakt Eska
meer dan 275.000 ton karton in twee fabrieken in Hoogezand en
Sappemeer. Daarnaast heeft Eska snij- en distributiecentra in Virginia
(USA), Milaan en Barcelona. Eska karton wordt onder andere gebruikt
voor boeken (o.a. Harry Potter boeken), ordners, puzzels en luxe
verpakkingen (o.a. Gucci, Dalmore). Eska hecht veel waarde aan
duurzaamheid. Naast het gerecycled papier wat wij als grondstof voor ons product
gebruiken verbranden wij onze rejects. Wij gebruiken vervolgens de vrijgekomen
warmte in ons proces en hoeven onze rejects niet af te voeren. Binnen Eska willen
we de kennis en het gebruik van duurzame processen naar een nog hoger niveau
tillen. Duurzaamheid is voor Eska een topprioriteit.

Voor de afdeling Proces Automatisering, zijn wij op zoek naar een:
HBO Stagiair(e)
Wat ga je doen?
Voor het trainen van ons eigen technisch personeel op onze automatisering systemen en om
nieuwe programma’s en hardware te kunnen testen zonder de productie in gevaar te brengen
is een test/training systeem nodig. Om dit systeem goed op te zetten moet in overleg met de
Process Automation Engineers in kaart worden gebracht wat de wensen en eisen zijn.
Vervolgens zal er een plan van aanpak opgesteld worden die goedgekeurd dient te worden
alvorens gestart kan worden met het opzetten van het test/trainings systeem.
Zodra het test/training systeem staat zal deze in samenwerking met jou in gebruik worden
genomen. Na deze ingebruikname zal het proces doorlopen worden en zal het nieuwe
test/training systeem gezamenlijk geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld worden.
Uit te voeren werkzaamheden:
Wensen en eisen in kaart brengen in overleg met de Process Automation Engineers.
Opstellen plan van aanpak.
Overzicht maken met benodigde (eventueel) te bestellen materialen/onderdelen.
Bestellen/verzamelen van de benodigde materialen.
Opzetten nieuw test/training systeem.
In gebruik nemen test/training systeem.
Evalueren doorlopen proces en het gerealiseerde systeem.

Herken jij jezelf hierin?
• Zelfstandig kunnen werken;
• Initiatief tonen;
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Enthousiast en leergierig;
• Jij beschikt over technische kennis bij voorkeur van PLC’s.
Wat bieden wij?
Voor jouw hulp krijg je uiteraard wat terug! Om te beginnen een mooie
stagevergoeding van € 450,- bruto per maand. Misschien nog wel belangrijker
een leerzame stage met goede begeleiding waarin je na afloop een volledig
beeld hebt van alle werkzaamheden op de afdeling Proces Automatisering.
Word jij onze nieuwe stagiair(e)?
Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij Eska en voldoe je aan de functieeisen? Stuur dan je motivatie en cv via de mail naar: m.dejong@eska.com.
Wanneer hebben wij je nodig?
Vanaf september 2021 voor een periode van 5 – 6 maanden.

