
Ben je op zoek naar een leuk en dynamisch bedrijf dat bezig is met de toekomst, waar groeimoge-
lijkheden zijn en waar met innovatieve ideeën geïnvesteerd wordt in de toekomst? Wil jij samen 
met je collega’s en leidinggevende helpen de kwaliteits processen nog meer te optimaliseren dan 
is deze functie jou wellicht op het lijf geschreven.

We zijn op zoek naar een gemotiveerde medewerker voor de functie van:

Operator Charging / Packing
voor onze productie afdeling. Samen met een aantal collega’s werk je in een 3 ploegendienst.

In deze functie rapporteer je aan de Shift Supervisor.

Het werk bestaat voornamelijk uit het bedienen, controleren, instellen van de productie installaties.

Hierbij maak je gebruik van interne transportmiddelen.

Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit:
     Het invullen en interpreteren van de daarbij behorende productie formulieren.

     Het verrichten van alle in de productie afdeling voorkomende werkzaamheden.

     Het uitsorteren van vuil en afval en het deponeren hiervan in/op de juiste afvalbak, container 

        of plek.

Waarbij:
     Het handhaven van de kwaliteit van het eigen werk.

     Het handhaven orde en netheid op de eigen werkplek en hele afdeling.

     Je bent niet bang om vies te worden, fysieke werkzaamheden kun je prima uitvoeren

Verantwoordelijkheden:
     Het correct bedienen van de productie installatie.

     Het correct invullen van de behorende productieformulieren.

     Werken en handelen volgens procedures, werkwijzen en veiligheid- en milieu-instructies en zich 

 zelf op de hoogte blijven houden hiervan.

     Correct overdragen van werkzaamheden aan collega’s.

     Het correct gebruiken van beschikbaar gesteld(e) materieel en middelen.

     Zorgdragen voor een schone en veilige werkomgeving.

     Het op de voorgeschreven wijze scheiden en afvoeren van industrieel en chemisch afval.

Speci� eke vaardigheden en vereisten:
     Klantgericht, ondernemend, � exibel, maar ook stressbestendig en initiatiefrijk

     Kennis van de Nederlandse taal en enige kennis van de Duitse en Engelse taal

     Zich goed kunnen uitdrukken in woord en geschrift

Wat wij bieden:
     Uitdagende en afwisselende functie in een informele omgeving.

     Prima arbeidsvoorwaardenpakket, met onder andere een marktconform salaris, leeftijdsdagen  

 aanvullen op de verlofdagen en 6,5 adv dagen op fulltime basis, een collectieve zorgverzekering  

 en pensioenregeling.

     Daarnaast een verzuimbonus en performance bonus uitkering.

     Veel ruimte voor jouw persoonlijke inbreng.

     Een no-nonsense werkomgeving bij een succesvolle en groeiende organisatie.

     Veel ruimte om jezelf persoonlijk te ontwikkelen en de ruime mogelijkheden 

 om opleidingen of trainingen te volgen.

Hebben wij je interesse gewekt? 
Stuur dan je cv en een motivatiebrief naar ga@plalloy.nl

Plalloy MTD B.V. produceert kunststof compounds 
in een proces waarbij op basis van een recept ver-
schillende soorten kunststo� en en toeslagsto� en 
worden gemengd en gekleurd.

De doelmarkten zijn hoofdzakelijk de automotive/ 
transportsector, (consumer) electronics, verpak-
kingsmiddelen en de bouw.

Plalloy’s processen rondom Supply chain, productie 
en kwaliteitscontrole zijn in hoge mate geautomati-
seerd en gemechaniseerd.
Wij behoren in deze sector tot de meest vooraan-
staande bedrijven in Europa.

Voor productiecontrole beschikt Plalloy MTD B.V. 
over een laboratorium waar compounds op verschil-
lende eigenschappen worden getest. Het laboratori-
um werkt nauw samen met de productie.

R&D activiteiten worden uitgevoerd door het Techni-
cal support-team, welk kan beschikken over een uit-
gebreide structuur voor test producties en materiaal 
evaluaties. 

Plalloy werkt conform de standaarden ISO 9001,  
IATF 16949, ISO 14001 en is bezig met het verder 
nemen van verantwoordelijkheid middels de norm 
ISO 45001 en initiatieven als Operation Clean Sweep 
(ook wel genaamd Ocean Clean Sweep) en GMP 
(Good Manufacturing Practices).


