Monteur werkplaats
Wil je werken bij een internationaal, snel groeiend, innovatief en technisch bedrijf?
Heb jij twee rechterhanden en ben je dol op uitdagingen? Heb jij interesse in
techniek en wil je nieuwe dingen leren? Wil je werken in een flexibele omgeving in
een leuk team? Neem dan nu contact met ons op!
FUNCTIEOMSCHRIJVING
De werkzaamheden van de monteur hebben allemaal te maken met het
gereedmaken van matrijzen.
Denk qua activiteiten aan:







het monteren en demonteren van matrijzen
het aanpassen van matrijzen (tappen en boren)
klaarmaken en verzenden van matrijzen.
Administratieve afhandeling van bijbehorende documenten
het helder communiceren met het collega’s.

FUNCTIE-EISEN








Je bent enthousiast over nieuwe technieken en wilt nog heel veel leren;
Je in een internationale maar toch kleinere organisatie wilt werken;
Je weet van aanpakken en bent enthousiast
Je hebt affiniteit met techniek en mechaniek en hebt ervaring met
gereedschap
Je kunt nauwkeurig werken
Je bent 16 jaar of ouder;
Je wil graag werken in een dynamisch en flexibele omgeving met een
platte organisatie structuur.

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. PaperFoam heeft vestigingen
in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Amerika en Azië. Door hun duurzame verpakkingen
leveren zij een bijdrage aan de vermindering van de Co2 uitstoot en plastic afval.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Een leuke baan in een sterk team bij een internationale organisatie. Deze functie is
er typisch een waarin je alle ruimte hebt om zelf te ontwikkelen en mee te groeien
met de groei van het bedrijf. Het salaris is marktconform, daarboven ontvang je 8%

vakantietoeslag Ook hebben we een goede pensioenregeling. 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

