Ben jij een gestructureerde en hardwerkende teamplayer met ervaring binnen een productieomgeving?
Wil jij een bijdrage leveren aan de efficiënte productie en kwaliteit van ons product?
AVK Plastics BV te Balk is op zoek naar een fulltime

OPERATOR
Functieomschrijving
Als Operator ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het productieproces. Je rapporteert de
productiegegevens, voert controles uit, bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het correct afvoeren van de
geproduceerde producten. Je handelt snel bij storingen en lost deze op, of je doet een beroep op een
van de collega’s van de Technische Dienst. Je werkt in een vijfploegendienst en rapporteert aan de
Ploegleider of Productiemanager.
Je onderscheidt je van anderen door
• je ervaring met productieprocessen;
• je kwaliteitsbewustzijn en kritische instelling;
• je positieve instelling en het willen meedenken over verbeteringen.
Wij zoeken iemand met
• MBO werk- en denkniveau;
• bereidheid om te werken in een vijfploegendienst;
• een heftruckcertificaat (dit is een pré).
Over AVK Plastics BV
AVK Plastics BV is onderdeel van de internationaal opererende AVK Group die in ruim 80 landen actief
is. Binnen de AVK Group is de productie en ontwikkeling van kunststofproducten ondergebracht bij AVK
Plastics in Balk, gespecialiseerd in het spuitgieten van kunststof straatpotten en pallets.
Wij bieden
• een marktconform salaris met een vaste ploegentoeslag en een uitstekend pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden;
• ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke groei;
• een enthousiast team van medewerkers in een internationaal georiënteerd en maatschappelijk
verantwoord bedrijf met een prettige werksfeer.
Interesse?
Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur vóór 5 januari 2022
een brief met motivatie en CV naar rvisser@avk-pl.nl. Heb je nog vragen over de functie? Stel deze aan
Durk-Jan de Vries, Productiemanager (0514 604 604). Vanaf 27 december tot 3 januari is het bedrijf
gesloten en zijn wij niet bereikbaar.
Voor meer informatie over AVK Plastics BV en AVK Group kun je terecht op
www.avkplastics.com en www.avkvalves.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

