FRT Tapes BV, is een jong productiebedrijf in Lelystad. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van (thermoplastisch) tape. Onze tapes
zijn gedeeltelijk van glasvezel gemaakt, wat ons product uniek maakt. FRT Tapes staat bekend om haar innovatie en wij leveren de tape
aan bedrijven uit diverse branches over de hele wereld. Onder andere aan bedrijven in de automotive, olie- & gasindustrie.
Als Machine Operator zorg jij voor een efficiënt productieproces van hoogwaardige soorten tape. Onze tapes zijn uniek in zijn soort en
aangezien deze wereldwijd worden geleverd is de kwaliteit voor ons erg belangrijk. Jouw kritische kijk en snelle oplossingen zorgen ervoor
dat ons productieproces vlekkeloos verloopt.
Je begint je werkdag met een kort overleg met je collega's. Samen bespreken jullie de lopende orders en worden de taken verdeeld.
Zelfstandig stel je de machine af en start de productie, waarna je vervolgens de grondstoffen mengt aan de hand van recepturen en de
grondstoffen regelmatig bijvult. De geproduceerde tapes snij je op maat en wikkel je op klossen. Hierna worden de tapes klaargemaakt
voor transport. Technische storingen verhelp je in principe zelf, kom je er niet uit? Dan bel je de technische dienst. Regelmatig is er
overleg tussen de productieafdeling en de commerciële afdeling zodat de gemaakte afspraken over levertijden goed in de gaten
gehouden worden.
Geen dag is hetzelfde binnen de functie van Machine Operator. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

•
•
•
•
•

Het afstellen van de machines
Storingen verhelpen
Het bewaken van het productieproces
Grondstoffen mengen
Snijden van de tapes

De Machine Operator die wij zoeken:

•
•
•
•
•

Heeft minimaal mbo werk- en denkniveau
Kan goed samenwerken
Heeft ongeveer 1 à 3 jaren werkervaring als Productiemedewerker, Machineoperator of als Procesoperator
Is woonachtig in de omgeving van Lelystad, Dronten, Kampen, Harderwijk, Swifterbant, Zeewolde, Almere en Emmeloord
Je kunt een VOG overhandigen en je bent bereid om in de toekomst in twee- of drieploegendiensten te werken

Ben jij de Machine Operator die we zoeken, dan bieden we jou het volgende:

•
•
•
•
•
•
•

Fulltime baan
Salaris tussen de €2.100,- en €2.400,- o.b.v. 40 uur en afhankelijk van leeftijd en opleiding
40-urige werkweek met werktijden van 08.00 tot 17.00 uur
25 vakantiedagen
Reiskostenvergoeding ook voor medewerkers uit Lelystad
Doorgroeimogelijkheden
Uitzicht op een vast contract

Je gaat werken aan een product dat nergens anders op de wereld te verkrijgen is. Onze organisatie is innovatief, groeit snel en staat open
voor jou ideeën van verbetering.
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV per mail naar: helen.beekman@frttapes.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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