Operator Lamineermachine/Medewerker
Technical Support

Ben jij geïnteresseerd in de mogelijkheden van onze
stand- alone lamineermachine en wil jij samen met ons
ontdekken wat er allemaal mogelijk is met deze machine?
Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wat ga je doen?
Op dit moment zitten we nog volop in de testfase van onze lamineermachine. Gedurende deze
test-/opstartfase ben je continu bezig met het streven naar perfectie door het zoeken en
doorvoeren van verbeteringen in o.a. techniek, proces en methodiek. Je maakt een analyse van
de uitdagingen en verbeterpunten waar je tegen aanloopt en werkt samen met je collega’s van
o.a. Technical Support naar praktische oplossingen. Het is de bedoeling om in eerste instantie
tijdens deze eerste fase, de test fase, het off-line lamineer proces te leren beheersen door op
kleine schaal vellen papier, zoals Jeans en gekleurd papier, op karton te lamineren tot een
kwalitatief hoogwaardig eindproduct.
In deze testfase zul je dan ook verantwoordelijk zijn voor het opstarten, draaiende houden,
schoonmaken en het uitschakelen van de machine. Ook zal het nodig zijn om diverse kwaliteitsen procescontroles uit te voeren.
Verder ben je als medewerker van de afdeling Technical Support inzetbaar voor diverse
werkzaamheden binnen de afdeling. Hierbij moet je denken aan:
• Snijwerk voor monsters t.b.v. luxury packaging.
• Het begeleiden van machineproeven.
• De verwerking van proefmaterialen.
• Monstername en verzending.
• Voorraadbeheer proefmaterialen.
• Ondersteuning bij klantklachten.
• Ondersteuning in het laboratorium.
In het begin zal de focus op het lamineren liggen en zul je ongeveer 70% van je tijd hiermee
bezig zijn. Zodra we het lamineren onder de knie hebben, is de verhouding afhankelijk van de
projecten die binnen komen en kan dit wellicht wijzigen.

Wat breng je mee?
Wij zijn op zoek naar een positief ingestelde en flexibele kandidaat die proactief en met passie
te werk gaat en die streeft naar perfectie. Je bent ondernemend, je hebt durf en beschikt over
de juiste communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je in staat om gestructureerd te werken.
Je beschikt over een afgeronde technische opleiding op MBO 3/MBO 4-niveau.

Herken je jezelf hierin?
•
•
•
•
•

Resultaat- en kwaliteitsgericht.
Kostenbewust.
Analytisch.
Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk).
Computerkennis.

Wat bieden wij?
Wij bieden een afwisselende, meewerkende en zelfstandige functie binnen de afdeling Technical
Support. Het betreft een fulltime functie in dagdienst (36-urige werkweek) en is indicatief
ingeschaald in functiegroep 6 van onze cao. Je rapporteert in deze functie aan de Manager
Technical Support, Robert Schreurs. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke groei,
ontwikkeling en opleiding

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de functie en organisatie, dan kun je
contact opnemen met Robert Schreurs, Manager Technical Support.

Solliciteren?
Wil je op deze uitdagende functie solliciteren, stuur dan je CV en motivatiebrief gericht aan
Marja de Jong naar: m.dejong@eska.com.

