
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Wittenburg BV, met zijn hoofdkantoor en productie in Zeewolde Nederland, is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en produceren van speciale plastic grondstoffen. Onze plastics vinden hun toepassing in medische-
, voedsel-, consument- en industriële toepassingen over de gehele wereld. Wittenburg BV weet zich te 
onderscheiden door een bewezen staat van dienst als specialist in zijn vakgebied. Het bedrijf kenmerkt zich 
door een hoge mate van flexibiliteit in op maat gemaakte plastic compounds.  

 

PRODUCTIEMEDEWERKER – OPERATOR 3 ploegen dienst 
 
 

Werkpakket: 

 De voormengers bedienen, boven zowel op stand automatisch alsook op handbediening, de olie in 
kunnen stellen, materialen af kunnen wegen en kunnen controleren. Onder schone omstandigheden 
kunnen werken (medische mengsels), de veiligheidsmaatregelen begrijpen en deze volgen in het gebruik, 
de werkplek schoonhouden, de procedures kunnen volgen. 

 De extruders en randapparatuur beneden bedienen, de kwaliteit van de materialen kunnen beoordelen. 
Je optimaliseert de extrudercondities (binnen een gestelde bandbreedte) om tot een goede kwaliteit van 
onze producten te komen. 

 Je doet kleurcontroles, beoordeeld het materiaal op vervuiling e.d. bij opstarten en door de hele 
productie heen. veilig kunnen werken met de machines, schoonmaakprocedures op de juiste wijze uit 
kunnen voeren, het materiaal op de juiste wijze kunnen verpakken (zakken, hoezen, ect.), Machines 
schoon houden, werkplek schoonhouden enz. 

 Als team met zijn medewerkers om kunnen gaan, de ploegovername goed en accuraat laten verlopen, 
moet bereid zijn om cursussen op vakgebied of veiligheidsgebied te gaan volgen. 

 
 
 
Profiel: 

 Opleiding VMBO, LTS, MAVO 

 Je bent een harde werker die graag bij wil leren en zichzelf wil verbeteren 

 Je werkt nauwkeurig en bent in staat om ook onder druk te presteren 

 Jij bent een teamwerker en hebt goede communicatieve vaardigheden 

 Talen Nederlands, vloeiend in woord en geschrift 

 Ervaring in kunststoffen is een pré 

 Hoogtevrees:  mag geen hoogtevrees hebben i.v.m. werken op bordes  

 Kleurenblindheid: mag niet kleurenblind zijn om verschillende kwaliteiten van elkaar te kunnen 
onderscheiden 

 Rijbewijs voorkeur, i.v.m. het werken in ploegendienst 

 Werkplek Zeewolde 

 Ervaring met werken in ploegen in een productie omgeving 

 Het gaat om een fysieke functie staan/tillen 

 Roken wordt sterk afgeraden en je mag beslist niet onder invloed van drugs of alcohol op het werk komen 
i.v.m. werken aan machines 

 

Voor meer informatie, of het toesturen van uw sollicitatie per e-mail, neem contact op met:  

Werner Kolb, Hoofd Productie, tel.: 06-29040626, mail: wkolb@wittenburgbv.nl 

 
 Bezoek onze website: https://www.wittenburggroup.com/ 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

https://www.wittenburggroup.com/

