
DSM – Bright Science. Brighter Living.™
Koninklijke DSM is een wereldwijd, ‘purpose-led’ bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. DSM streeft 
ernaar om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren. Met zijn producten en oplossingen gaat DSM enkele van ’s werelds grootste uitdagingen aan en creëert tegelijk 
economische, milieutechnische en maatschappelijke waarde voor al zijn belanghebbenden – klanten, medewerkers, aandeelhouders en de samenleving in haar geheel. DSM 
levert innovatieve oplossingen voor voeding, diervoeding, persoonlijke verzorging en aroma’s, medische apparatuur, groene producten en toepassingen, en nieuwe mobiliteit 
en connectiviteit. DSM en de hieraan gelieerde ondernemingen genereren met ongeveer 23.000 werknemers een netto jaaromzet van ca. €10 miljard. Het bedrijf werd in 1902 
opgericht en is beursgenoteerd op Euronext Amsterdam. Meer informatie vindt u op www.dsm.com.
 
DSM in Waalwijk
Hoogwaardige harsen voor een breed scala aan coatings voor hout, metaal en kunststoffen, en lijmen en drukinkten vormen het productportfolio van DSM Coating Resins in 
Waalwijk. 
 
Zo’n 400 medewerkers, waarvan ongeveer een kwart actief in onderzoek en ontwikkeling, bedienen wereldwijd eindmarkten zoals de bouw, huishoudelijke apparatuur 
en de elektronische en grafische industrie. De locaties in Waalwijk, Zwolle en het Amerikaanse Wilmington (MA) vormen samen het mondiale centrum voor onderzoek en 
ontwikkeling: hier worden innovaties aangezet die wereldwijd toepassing vinden.
 
Houd jij van een uitdaging? Werk jij daarbij secuur en beschik jij over aantoonbare ervaring in de techniek en chemie?
Dan is DSM Coating Resins in Waalwijk, voor de functie van:

 Procesoperator
 

op zoek naar jou!
 

Werkzaamheden
Als procesoperator Emulsions ga jij je bezighouden met het controleren, bijsturen en beheersen van processen in de Emulsie plant, zodanig dat producten binnen de 
gestelde normen ten aanzien van SHE, kwaliteit en kwantiteit ter beschikking komen.
 

Jouw verantwoordelijkheden:

SHE
•	 Naleven	van	wettelijke	eisen,	Corporate	DSM	requirements	en	andere	werkprocessen	in	zake	orde	&	netheid,	veiligheid	en	milieu.	Het	resultaat	hiervan	is	dat	er	géén		
 incidenten en ongevallen plaatsvinden en dat SHE- processen en resultaten continu verbeterd worden.
 

Productie
•	 bedienen,	controleren,	regelen,	bijsturen	en	beheersen	van	de	processen	aan	de	reactoren	,filtratie	en	verpakkingsafdeling,	zodanig	dat	productieactiviteiten		 	
 gerealiseerd worden in lijn met het productieplan en processen/procesinstallaties technisch optimaal functioneren
•	 Pro-actief	bijdragen	aan	het	continu	verbeteren	(lean)	van	processen,	werkomstandigheden	en	standaards,	gebaseerd	op	theoretische	en	praktische	kennis	van	de		 	
 processen en apparatuur.
•	 Verrichten	van	bijkomende	werkzaamheden	waaronder	eerstelijnsonderhoud
•	 Beslissingen	nemen	en	ingrijpen	op	afwijkingen	in	het	productieproces	die	van	invloed	zijn	op	veiligheid,	gezondheid,	milieu	en	op	de	kwaliteit	en	kwantiteit	van	het		
 product
•	 Optimaliseren	van	de	productieprocessen
 

HR
•	 Rapporteren	aan	de	Plant	Teamleader
•	 Je	werkt	graag	in	teamverband
•	 Zorgdragen	voor	een	efficiënte	en	effectieve	mondelinge	en	schriftelijke	wachtoverdracht.
 

Kennis- en opleidingsniveau
•	 Flexibel,	open	en	eerlijk,	collegiaal.
•	 Bereidheid	om	in	5	ploegendiensten	te	werken.
•	 Aantoonbare	ervaring	in	de	techniek	en	chemie
•	 Je	houdt	van	uitdaging	en	bent	secuur	en	flexibel	ingesteld
•	 Interesse	om	bij	de	bedrijfsbrandweer	te	gaan	is	een	bonus
 

Wij bieden
•	 Een	betrokken	en	enthousiast	team;
•	 Hoge	mate	van	zelfstandigheid	en	verantwoordelijkheid;
•	 Veel	uitdagende	projecten	en	kansen	om	duurzaam	inzetbaar	te	zijn.

Interesse in deze functie? 
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
Carrièremogelijkheden: Aanmelden (successfactors.eu)
 
Koninklijke DSM is een werkgever die gelijke kansen biedt en aan positieve discriminatie doet, en alle gekwalificeerde sollicitanten worden beoordeeld zonder te kijken naar 
ras, kleur, religie, geslacht, nationaliteit, leeftijd, beschermde veteranenstatus, status als gekwalificeerde persoon met een beperking, of enige andere door de wet beschermde 
eigenschap. 

Koninklijke DSM en de hieraan gelieerde ondernemingen genereren een netto jaaromzet van ca. €10 miljard met ongeveer 23.000 werknemers. Het bedrijf is beursgenoteerd op 
Euronext. Ga voor meer informatie over naar http://www.dsm.com of connect via 


