Wil jij een essentiële schakel zijn binnen een internationaal bedrijf dat gerecyclede grondstoffen omzet
tot nieuwe producten? Ben jij een teamplayer en weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
AVK Plastics, gevestigd in Balk, is wegens uitbreiding op zoek naar fulltime

OPERATORS
&
ASSEMBLAGE MEDEWERKERS
Functieomschrijvingen
Als Operator werk je in ploegendienst en ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het
productieproces in de breedste zin van het woord. Je voert controles uit, bewaakt de kwaliteit, zorgt
voor het correct afvoeren van de geproduceerde producten en handelt snel bij storingen.
Als Assemblage Medewerker stel je een eindproduct samen uit verschillende onderdelen en verpak je
producten zodat ze op transport kunnen.
Je onderscheidt je van anderen door
• je aanpakkersmentaliteit en flexibiliteit;
• je positieve instelling en het willen meedenken over verbeteringen in het assemblageproces.
Wij vragen daarnaast
• MBO werk- en denkniveau;
• bereidheid tot werken in een productieomgeving;
• inzetbaarheid in tweeploegendienst; in eerste instantie alleen overdag.
(dit punt is alleen van toepassing op de operatorfunctie)
Wij bieden
• een marktconform salaris;
• ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke groei;
• een contract voor bepaalde tijd met kans op verlenging en uiteindelijk vaste aanstelling;
• een enthousiast team van medewerkers en een prettige werksfeer.
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 kunststof straatpotten en pallets door middel van spuitgieten.
Reageren
Heb je interesse in deze vacature of ben je gewoon nieuwsgierig? Laat dan z.s.m. je contactgegevens
achter (klik hier), stuur een email naar rvisser@avk-pl.nl of bel 0514-604604.

Ga voor meer informatie over AVK Plastics BV en AVK Group
naar avkplastics.com en avkvalves.com
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet

