GROEI JIJ
MET ONS MEE?
De afgelopen jaren heeft Neenah Coldenhove een flinke groei

doorgemaakt. We zijn per 1 september 2018 naar de 4-ploegen

overgestapt en zijn ons nu aan het voorbereiden op de 5-ploegen.

Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar jou om ons te ondersteunen.
Beschik jij over een Technische Opleiding niveau 3 of 4, een diploma

Procesoperator A of B of ben je technisch aangelegd met een diploma
op niveau 4, dan zou jij wel eens de persoon kunnen zijn waar we
naar op zoek zijn.

Vacatures:


PROCESOPERATORS STOFBEREIDING

 WIKKELAARS zijn verantwoordelijk voor het


MACHINEVOERDERS bewaken het hele

A
LLROUND MEDEWERKERS zijn flexibel

regelen en controleren het stofbereidingsproces en
verzorgen de vereiste papiersamenstelling.

proces aan een van onze papiermachines. Beide functies
vereisen veel nauwkeurigheid en precisie.

overwikkelen van rollen papier. Als Wikkelaar moet je zeer
nauwkeurig zijn en goed in een team kunnen werken.

inzetbaar op de afdeling Nabewerking. Je bent
machinevoerder aan de Wikkel en Plakmachine en je
bent inzetbaar in onze geautomatiseerde rollenbaan en
expeditie.

Wat bieden wij:

Interesse:

Na een uitgebreide introductie word je, afhankelijk

Stuur dan je CV en je motivatiebrief aan

van opleiding en ervaring, middels een Persoonlijk

personeelszaken@neenah.com. En je zult ongeveer

Opleidingsplan opgeleid, zodat je perfect past in één

binnen twee weken horen of je wordt uitgenodigd voor de

van deze functies. Tevens zullen wij medewerkers de kans

sollicitatiemiddag. Tijdens deze middag spreek je met de

bieden om op de Papierschool een landelijk erkend diploma

HR-afdeling en collega’s van de afdeling waar je eventueel

Procesoperator niveau 3/4 te behalen.

gaat werken. Kom kijken of Neenah Coldenhove bij jou past!
Overtuig ons in een selectiegesprek en neem een kijkje op de

Naast een goed salaris ontvang je 8% vakantiegeld, 25%

afdeling. Wil jij verder met ons en wij met jou dan zullen we

ploegentoeslag, een 13e maand en een resultaatafhankelijke

een vervolgafspraak maken en een capaciteitentest afnemen.

uitkering. Daarnaast kent Neenah Coldenhove een uitgebreid
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Neenah Coldenhove is een fijne plek om te werken.
Vakmanschap wordt gewaardeerd en er is ruimte om
persoonlijk te groeien. We werken professioneel met elkaar
samen en collega’s kennen elkaar, over de afdelingen heen.
We zijn een papierfabriek waar mensen met plezier werken.

meer informatie:
neenahcoldenhove.com

