Omniplast, onderdeel van de IVY-Group is een
Europese producent van kunststof systemen
voor zowel agrarische- en bouw- als
industriële toepassingen. Het brede
productengamma wordt ingezet voor riolering,
regenwaterafvoer, transport van drinkwater,
beregening, gas en klant-specifieke toepassingen.
De 50 energieke medewerkers dragen bij aan het
onderscheidend vermogen van Omniplast:
klantgericht, flexibel en altijd op zoek naar
nieuwe toepassingen.
Omniplast is op zoek naar:

Ambitieuze Operators
De ambitieuze collega met een sterke persoonlijkheid
en drang naar vernieuwing en groei
Je gaat na een gedegen inwerkperiode, waarin alle aspecten van het produceren van
kunststofproducten aan bod komen, aan de slag als operator. Als operator zorg je dat producten
geproduceerd worden binnen de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen. Je draagt bij aan de
teamprestatie en aan de goede ideeën ter verbetering van processen welke worden gevoerd en
gewaardeerd.

Waarom kies jij voor Omniplast?
 Werken bij een gezonde en ambitieuze,
internationale organisatie.
 De kans om het productieproces te verbeteren.
 Mogelijkheid tot doorgroei ploegleider met
alle benodigde opleidingen. Zowel intern als
extern.
 Een salaris conform leeftijd en opleiding
met uitstekende arbeidsvoorwaarden
waaronder: 13e maand, premie niet ziek,
feestdagentoeslag, goede pensioenregeling.
 Werken in een 5-ploegensysteem met een
ploegentoeslag van 28%.
 Jaarcontract met mogelijkheid tot vast
contract.

Wat maakt jou succesvol?










Je hebt een relevante MBO-2 of 3 opleiding
afgerond daarnaast heb je ervaring in een
productie of technische omgeving.
Oog voor nieuwe kansen en mogelijkheden
Initiatiefrijk en realistisch
Je hebt aantoonbaar technische
werkervaring opgedaan bij voorkeur in een
rol als Operator, Monteur of Technisch
Medewerker.
Je bent communicatief vaardig en spreekt
en schrijft vloeiend Nederlands.
Tevens ben je leergierig, gedreven en wil
je jezelf graag verder ontwikkelen in het
Operator vak.

Is bovenstaand profiel op je lijf geschreven en ben je toe aan een volgende stap in je
carrière? Reageer dan door je CV op te sturen naar anja.van.hout@ivy-group.com Meer informatie
over deze vacature? Neem dan contact op met Anja van Hout.
Telefoon (0413) 380810 (of kijk ook op www.omniplast.nl)

