CONNECT TO BETTER

Help jij onze processen te beheersen?

Wavin levert effectieve oplossingen voor
essentiële behoeften van het dagelijks
leven: een veilige distributie van drinkwater
en gas, duurzaam beheer van regenwater en
afvalwater, energie-efficiënte verwarming
en koeling van gebouwen, elektro, telecom
en industriële toepassingen.
Het hoofdkantoor van Wavin Groep is
gevestigd in Zwolle, Nederland. Wavin Groep
heeft vestigingen in meer dan 25 landen met
meer dan 30 productielocaties. Buiten Europa
opereert Wavin via een wereldwijd netwerk
van agenten, licentiehouders en distributeurs.
De Wavin Groep heeft meer dan 5500
medewerkers en heeft een jaarlijkse omzet
van circa € 1,2 miljard.

Sinds 2012 is Wavin onderdeel van de
Mexichem Groep, de Latijns Amerikaanse
wereldleider in leidingsystemen en petrochemische industrie.

Onze klanten profiteren van ons Europese
leiderschap, de lokale aanwezigheid, inzet
voor innovatie en technische ondersteuning.
We voldoen al jaren aan de hoogste
duurzaamheidsstandaarden. Wavin draagt
zorg voor betrouwbare levering aan onze
klanten en ondersteunen ze bij het behalen
van hun doelstellingen. De vestiging van
Wavin in Nederland met ruim 370
medewerkers ligt op loopafstand van het
station Hardenberg en kent een goede
bereikbaarheid vanaf Zwolle of Emmen.

is het per trein slechts een half uur
reizen naar Hardenberg.

Voor de productie van Spuitgiet van Wavin Nederland B.V., gevestigd in Hardenberg,
zijn wij op zoek naar een:

Operator spuitgiet (1fte)
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het produceren van kunststof hulpstukken
met behulp van spuitgietmachines en bijbehorende apparatuur. Het betreft een functie
in 5-ploegendienst.
Het takenpakket bestaat uit:

• Uitvoeren van bedienings- en productiewerkzaamheden ten behoeve van een groep
automatische computergestuurde spuitgietmachines met robots, zodanig dat in
kwalitatief en kwantitatief opzicht wordt voldaan aan de productieopdracht.
• Bewaken van het productie spuitgietproces en logistieke systeem aan de hand van
controlepanelen, productcontrole, beoordeling situatie etc., zodanig dat de continuïteit
wordt gewaarborgd en wordt vastgesteld dat producten aan de vereiste specificaties
voldoen.
• Verzorgen van het onderhoud van de machines en apparatuur, alsmede van
eerstelijnsstoringen, teneinde zorg te dragen voor een goede staat van het equipment.
• Verrichten van bijkomende administratieve werkzaamheden
• Melden en toelichten van afwijkingen en storingen.
• Informeren van collega bij ploegwisseling met betrekking tot productie- en
machinegegevens.
Jouw bagage:
• In bezit van VAPRO-B / MBO-3 niveau diploma of bereid zijn deze opleiding te volgen.
• Ervaring als operator van spuitgietprocessen is een pré
• Kennis van het spuitgietproces en belangrijke parameters is een pré
• Je bent proactief en gericht op veiligheid en verbeteringen.
• Je bent een teamspeler en flexibel.
Interesse?
Wacht dan niet, 'Connect to better' en stuur je sollicitatie naar
sollicitaties.nl@wavin.com. Voor informatie kun je contact zoeken met Eddy Gerritsen
(0622078548).
Je kunt solliciteren t/m 3 juni 2019.

