Wil jij graag als Operator aan de slag, en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Dan hebben we bij TenCate Outdoor Fabrics de mogelijkheden….

VACATURE Operator fulltime (ploegendienst)
Locatie
Opleidingsniveau

: Nijverdal
: MBO

TenCate Outdoor Fabrics ontwikkelt en produceert al meer dan 65 jaar tentdoek en zonweringdoek voor
de recreatiemarkt. TenCate Outdoor Fabrics is daarbij marktleider in diverse kampeersegmenten en heeft
de reputatie van innovatieve en betrouwbare partner. Naast deze leidende positie in de kampeermarkt
bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv aan nieuwe markten. Deze nieuwe markten zullen in de komende jaren
additionele groei gaan brengen die passen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie voor meer
informatie onze website www.tencateoutdoorfabrics.com.
TenCate Outdoor Fabrics is sinds augustus 2021 onderdeel van de Heytex groep, ontwikkelaar en
producent van functioneel en technisch textiel.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid doneert TenCate Outdoor Fabrics al
vele jaren stof voor jassen met aanritsbare slaapzakken, die door de Stichting Sheltersuit gemaakt worden
voor daklozen en vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.sheltersuit.nl

Wat verwachten wij van jou?
Als operator binnen de finishing ben je verantwoordelijk voor het instellen, bedienen, controleren en
bijsturen van een productieproces binnen één van onze processen: de coating, ververij, finishing of digitale
printer. Het betreft een functie in een 3 ploegendienst. Verantwoordelijkheid heb je, en dit is nodig voor je
eigen machine met betrekking tot het veilig werken aan de machine, kwaliteit van het product en de
geleverde output. Dit is ook altijd de volgorde van prioriteit.

PAGINA

2/2

Wat ga je doen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Het treffen van voorbereidingen in het productieproces op diverse plaatsen. Dit gebeurd op basis
van de vastgelegde werkinstructies en planning. Denk hierbij aan het verzamelen van de
ordergegevens, materiaal en diverse gereedschappen;
De lijn instellen, bedienen, controleren en het bijsturen ervan;
Zorgen voor een schone en nette werkplek na je dienst;
Het controleren van machines op goed functioneren. Hierbij controleer je ook direct de kwaliteit van
de producten;
Het uitvoeren van de bijbehorende administratieve werkzaamheden;
Het aan- en afvoeren van de benodigde materialen en eventuele chemie;
Het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en huidige producten en processen. Hiervoor voer je
bepaalde productieproeven uit;
Toezien op- en naleven van arbo, kwaliteits- en bedrijfsvoorschriften. Deelnemen aan en
aanleveren van ideeën t.b.v. het periodiek werkoverleg.

Wat wordt er van jou gevraagd?
Wij zoeken enthousiaste, gedreven operators, met een positieve instelling, die voldoen aan de volgende
functie-eisen:

•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
Correct en nauwkeurig kunnen werken;
Beschik jij over technisch inzicht en/ of heb je enkele jaren ervaring als operator;
Je voelt eigenaarschap (verantwoordelijkheid voor gedrag), je kunt zelfstandig werken, durft de
goede beslissingen te nemen en hebt een positieve instelling;
Je hebt daarnaast een kwaliteitsbewuste, flexibele instelling en je bent een ondernemende
nauwkeurige, leergierige, en betrouwbare teamplayer;
Fulltime beschikbaar om te werken in een 3 ploegendienst;
Bereidt om jezelf verder te ontwikkelen en hiervoor ook interne opleidingen te volgen;
Beheerst de Nederlandse taal uitstekend.

Wat bieden wij?
We zijn een goede werkgever met een open en informele cultuur. We laten jou graag meegroeien met de
ambities van de organisatie. We bieden je een prettige werkomgeving, met korte lijnen die gericht zijn op
samenwerking. Een mooie organisatie waar jij onderdeel van kan zijn!
Is dit jouw nieuwe uitdaging?
Hebben we je interesse gewekt en ben je, gezien ervaring(en) en vaardigheden, geschikt voor deze functie,
mail dan je korte motivatiebrief en CV naar Manon van der Kamp, HR adviseur, via email:
m.vanderkamp@tencateoutdoorfabrics.com .

