
                     

   

 
 

De Wittenburg Group is een familiebedrijf dat speciale technische kunststoffen, thermoplastische 
elastomeren en medische polymeren produceert. Al meer dan 115 jaar heeft de Wittenburg Group een 

internationale reputatie opgebouwd als het gaat om technische prestaties, innovatie, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. De groep bestaat uit drie productielocaties: Zeewolde, Etten-Leur en Zhuhai (China). 

 
Het Witcom® product aanbod bestaande uit technische high-performance kunststof compounds, wordt 

verwerkt tot een breed scala aan eindproducten in de Automotive, Industriële en E&E markten.  
 

Om de kwaliteit en conformiteit van onze producten te waarborgen en te verbeteren, zijn wij op zoek naar een:  
 

PROCESS ENGINEER POLYMEER EXTRUSIE 
 
 

De Process Engineer speelt een belangrijke rol in het opschalen van R&D proefmaterialen naar grotere 
hoeveelheden voor de productielijnen. De Process Engineer is ook verantwoordelijk voor het bereiken en het 
behouden van een optimale kwaliteit van ons product, veiligheid in het proces en productie efficiëntie.  
 
Jouw uitdaging 
• Advies geven m.b.t. het productieproces en process window (proces parameters) en de instructies voor de 

operators;  
• Nieuwe procestechnologieën en optimalisaties worden door jou geinitiëerd en geimplementeerd indien 

nodig; 
• Jij analyseert het productieproces en initieert verbeterprojecten waardoor de kwaliteit, veiligheid en 

efficiëntie wordt behouden of verbetert; 
• Ondersteuning bieden bij het trainen van onze operators in het verbeteren van het proces/proces 

optimalisatie en het ontwikkelen van passende trainingsdocumenten;  
• Deelname aan operator meetings, veiligheidsdiscussies en trainingen over specifieke onderwerpen; 
• Jij ondersteunt de toetsing van de vaardigheden van de operators om erachter te komen welke trainingen 

benodigd zijn; 
• Jij bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het product gebruikmakend van diverse data en tools 

(parameters, beheersplan, FMEA, SPC, DOE) en in geval van klachten draag je bij aan het bepalen van de root 
cause; 

• Als Process Engineer rapporteer jij aan de Plant Manager en Productie Manager terwijl je voor een goede 
communicatie zorgt met andere afdeling zoals Productie, QC Laboratorium, R&D en Quality Assurance.  

 
Jouw Profiel 
• Een Bachelor (HBO) diploma met meer dan 3 jaar ervaring in extrusieprocessen of een MBO + diploma met 

een bewezen staat van dienst, in onze branche;  
• Bekend met Quality Control testen in de kunststof industrie; 
• Bekend met Six Sigma technieken en projecten in proces verbetering;  
• Je hebt een proactieve werkhouding en kan goed prioriteiten stellen in complexe situaties;  
• Goede communicatie vaardigheden waardoor je met gemak in groepen kan werken; 
• Jij vindt het een uitdaging om kritische producten en productie processen te optimaliseren en te verbeteren;  
• Naast Nederlands spreek en schrijf jij vloeiend Engels.  
  



                     

   

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Een afwisselende positie voor 40 uur per week; 
• Een vaste aanstelling; 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Een werkgever die investeert in haar medewerkers; 
• Interne opleidingen en mogelijkheid tot verdere studie; 
• Een informele werkomgeving waar het nemen van initiatief en ondernemerschap wordt gewaardeerd. 

Primaire standplaats is Etten-Leur. 

Stuur je CV en motivatiebrief naar HR Wittenburg (HR@Wittenburgbv.nl) Bekijk ook onze website op: 
www.wittenburggroup.com. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  


