Proefspuiter
PaperFoam Barneveld
Wil jij werken bij een internationaal, snel groeiend, innovatief en technisch bedrijf?
Vind jij duurzaam ondernemen waardevol? Heb jij aantoonbare technische affiniteit
en houd jij van puzzelen en analyseren om tot het juiste eindproduct te komen? Heb
jij ervaring als proefspuiter, procestechnoloog of machinesteller, of wil je het vak
graag leren? Neem dan nu contact met ons op!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Door middel van de spuitgiettechniek produceert PaperFoam verpakkingen op basis
van zetmeel in iedere gewenste vorm en kleur. Als Proefspuiter bedien je de
verschillende spuitgietmachines, om er mede voor te zorgen dat de producten
volgens de kwaliteitseisen en binnen de gewenste levertijd bij de klant arriveren. Je
zorgt voor een optimale instelling en werking van de spuitgietmachines en
randapparatuur, zodat de continuïteit en kwaliteit van het productieproces
gewaarborgd is.
In deze functie ben je onderdeel van het werkplaats team en rapporteer je aan de
Chef Werkplaats. De werkplaats is onderdeel van de Design & Molds afdeling.
Jouw werkzaamheden zijn:
- Het zelfstandig proefspuiten van matrijzen en het analyseren en verwerken van
de verkregen data;
- Het optimaal ombouwen en instellen van matrijzen en spuitgietmachines;
- Zelfstandig oplossen van storingen;
- Uitvoeren van wijzigingen aan het proces om aan de kwaliteitseisen te voldoen;
- Rapporteren van de bevindingen naar aanleiding van het proefspuiten aan de
chef Werkplaats en de betrokken designer;
- Deelnemen in de overdrachtsmeetings naar Productie;
- Adviseren over proces- en productoptimalisaties, het doen van
verbetervoorstellen en het doorvoeren van betreffende verbeteringen;
- Naleven van kwaliteit, arbo en milieu-richtlijnen, regels en procedures;
- Samenwerken met de product designers, R&D, de productie, projectleiders en
sales.

FUNCTIE-EISEN
-

MBO -4 richting techniek en/of onderzoek;
Je kunt goed zelfstandig werken maar zoekt ook de samenwerking op. Je bent
kritisch en je bent creatief in het bedenken van oplossingen;
Je bent een doener en bent stressbestendig;
Tot slot heb je passie voor het onderzoeken / puzzelen / analyseren om tot het
beste eindresultaat te komen. Je ben iemand die geen genoegen neemt met een
‘halve oplossing’.

ORGANISATIE
PaperFoam is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen,
ontwerpen, produceren en verkopen van biobased verpakkingen op basis van
zetmeel. De duurzame verpakkingen worden toegepast voor het verpakken van
elektronica, cosmetica, medische artikelen en voedsel. Wij hebben vestigingen in
Nederland, Amerika en Azië. Door onze duurzame verpakkingen leveren wij een
bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot en plastic afval.

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke baan bij een internationale organisatie waar je je bezighoudt met de
matrijzen waarmee we Paperfoam verpakkingen maken. Deze functie ie er typisch
een waarin je alle ruimte hebt om te ontwikkelen en door te groeien. Het salaris is
marktconform, daarboven ontvang je 8% vakantietoeslag en is er een goede
pensioenregeling en flexibele werktijden. Daarnaast kan je gebruik maken van het
fietsplan, fitnessplan en/of de gezamenlijke lunch.

SOLLICITATIE
Ben je geïnteresseerd in de functie dan ontvangen wij graag je motivatie en CV. Deze
kan je mailen naar Lizette van de Weerd. weerdl@paperfoam.com

