Proces Technoloog
Word jij enthousiast van het ontwikkelen van nieuwe producten
en streef jij altijd naar beter? Ben jij een trouble shooter en krijg
jij energie van het optimaliseren van processen? Dan ben je bij
Eska aan het juiste adres.

Organisatie, ambitie en behoefte
Eska is de wereldmarktleider in de markt voor massief 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 oud papier wordt meer dan
275.000 ton karton gemaakt in de fabrieken in Hoogezand en Sappemeer. Daarnaast zijn er
verkoopkantoren en distributiecentra in Virginia (USA), Milaan en Barcelona. Het karton wordt
geëxporteerd naar meer dan 80 landen en onder andere gebruikt voor boeken met een harde
kaft (o.a. de Harry Potter boeken), ordners, puzzels, bordspellen en luxe verpakkingen (o.a. Gucci
en Dalmore).
Eska richt zich op operational excellence en het vernieuwen van producten en processen, in het
streven naar perfectie. Het is de ambitie om continu te blijven verbeteren en innoveren om
klanten te blijven bedienen en verrassen. Hierbij gaat het niet alleen om het op verzoek van de
klant doorvoeren van verbeteringen maar ook om het proactief zoeken naar
verbetermogelijkheden. Eska wil voorop lopen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en houdt
zich veel bezig met bijvoorbeeld de energietransitie en Industry 4.0. Om aan deze behoeften en
ambities vorm en inhoud te geven, ligt er een mooie uitdaging in het verschiet voor de Proces
Technoloog.

Duurzaamheid en uitdaging
Eska hecht veel waarde aan duurzaamheid. Naast het gerecycled papier, dat als grondstof voor
massief karton wordt gebruikt, verwerkt Eska de uit het oud papier gesorteerde
verontreinigingen (“rejects”) tot stoom. Dit wordt in het productieproces gebruikt voor het
drogen en persen van het papier en karton. Hierdoor hoeven de ‘rejects’ niet afgevoerd te
worden waardoor er minder fossiele brandstof ingezet wordt. Binnen Eska willen wij de kennis
en het gebruik van duurzame processen naar een nog hoger niveau tillen.

Wat ga je doen?
Als Proces Technoloog richt je je, samen met een enthousiast team, op het innoveren,
optimaliseren en verbeteren van producten en de bijbehorende processen en technologieën. Dit
doe je onder andere door het analyseren van bestaande processen, systemen en prestaties, het
onderzoeken van afwijkingen en mogelijke verbeteringen en het doen van aanbevelingen. Jouw
doelstelling is om de producten en machineprestaties (OEE) te verbeteren door afwijkingen te
signaleren en op te lossen, het optimaliseren van de proces- en productiekwaliteit en
technologie en het verrichten van onderzoek naar alternatieve grondstoffen en chemicaliën
gericht op een efficiëntere productie. Je initieert projecten en voorstellen van bijvoorbeeld
nieuwe procestechnieken en materialen om producten, technieken, methoden en werkprocessen
te verbeteren en te standaardiseren. Je bereidt proefproducties voor nieuwe en aangepaste
producten en processen voor en begeleidt deze. Jij weet als geen ander wat de nieuwste
ontwikkelingen zijn op het gebied van proces- en productietechnologie en voert hier
(benchmark)onderzoeken, testen en experimenten voor uit.
Je rapporteert in deze functie aan de Manager Technical Support.

Wat breng je mee?
Je bent in staat om ‘out of the box’ te denken en weet anderen hierin mee te nemen en hen te
inspireren. Je hebt een afgeronde, relevante opleiding op hbo niveau (bij voorkeur richting
Chemische Technologie) en je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie bij
voorkeur in de papier- en karton industrie. Kennis van waterzuiveringsinstallaties is een pré. Je
stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en diensten en weet hiernaar te handelen.

Herken je jezelf hierin?
•
•
•
•
•

Je bent innovatief en vormt ideeën om tot de realiteit.
Je bent klantgericht en streeft ernaar om de producten en dienstverlening steeds weer te
verbeteren.
Je bent analytisch ingesteld, cijfers, dashboards en analyses kennen voor jou geen geheimen.
Je kan gestructureerd werken en weet het overzicht te behouden.
Je bent gedreven om bestaande processen continu te verbeteren.

Wat mag en kun je verwachten van Eska?
•
•
•
•
•

Eska kent een dynamische, informele en plezierige bedrijfscultuur.
Zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.
Er is voldoende ruimte voor persoonlijke groei, ontwikkeling en opleiding.
Een goed salaris, mede afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt.
Een marktconform pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de functie en organisatie, dan kun je
contact opnemen met R. Schreurs, Manager Technical Support, tel nr. 06-57083969.

Solliciteren?
Wil je op deze uitdagende functie solliciteren, stuur dan je CV en motivatiebrief naar:
Marja Hoving - de Jong (m.dejong@eska.com).
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

