Heb je gevoel voor techniek en vind je het een uitdaging om een productieproces efficiënt te laten verlopen?
Dan hebben wij de job voor jou!

Machine Operator
Waar?
Werktijd?
Opleiding?

’s-Gravendeel
38¼ uur per week
MBO denkniveau

Wie wij zijn
ENR B.V. is producent van kartonnen kokers, haspels en vaten. We hebben 2 fabrieken; in ’s-Gravendeel en
Kerkrade. Wij zijn een service gerichte organisatie die met zijn 96 personeelsleden in zeer korte lijnen nauw met
elkaar samenwerkt. Wij zijn in 1934 opgericht en behoren tot één van de belangrijkste spelers op de markt in
West-Europa.
Wat je doet
Als Machine Operator bij ENR ben je verantwoordelijk voor het produceren van een topproduct op jouw
machine. Gezamenlijk met een andere operator bedien je een hypermoderne spiraalwikkelmachine, die bestaat
uit een kokerwikkelunit, een snijmachine, en een volautomatische verpakkingslijn. Kokers maken is een
ambachtelijk beroep waarvoor wij je een interne opleiding bieden. Jouw gedrevenheid om een nauwkeurig en
mooi product te willen maken, zorgt ervoor dat je iedere dag een uitdaging vindt in het werken bij ENR.
Wij vragen
·
·
·
·
·
·

Je beschikbaarheid voor het werken in een 2 ploegendienst; van 06:00 tot 14:00 uur en van 14:00 tot
22:00 uur – per week wisselend.
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.
Je hebt technisch inzicht; je bent in staat om kleine technische uitdagingen/problemen zelf op te
lossen.
Je bent bereid om een ambachtelijk beroep te leren, en jezelf te ontwikkelen tot topoperator.
Je bent communicatief sterk en kunt goed samenwerken
Je woont op maximaal 30 minuten reisafstand vanaf onze locatie

Wij bieden
·
·
·
·

Marktconform salaris + ploegentoeslag
Reiskostenvergoeding en goede pensioenregeling
Goede werksfeer in een vast teamverband
Een uitdagende baan in een gezond en groeiend bedrijf

Solliciteren
Stuur uw motivatiebrief en C.V. naar mail@enr.nl of bel naar 078-6731010 voor nadere informatie over deze
functie en vraag naar personeelszaken.

