creating better environments

De divisie Flooring Systems biedt een breed en aantrekkelijk assortiment milieuvriendelijk
linoleum, hoogwaardige vinylvloeren, schoonloopsystemen, tapijttegels, naaldvilt, en
Flotex, de wasbare textielen vloerbedekking. Dankzij hun voortreffelijke technische
eigenschappen en aantrekkelijke design zijn deze vloerbedekkingen de eerste keus voor
openbare gebouwen, warenhuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen,
bibliotheken, kantoren, vrijetijdscentra, hotels, restaurants en cafés alsmede voor
toepassingen in de woonmarkt.
Met een marktaandeel van ruim 65% is Forbo wereldwijd marktleider in linoleum. Onder
de merknaam Eurocol levert Flooring Systems ook kant-en-klare lijmen voor
vloerinstallaties en keramische tegels en nivelleermassa's voor de bouwbranche
Het gaat goed met Forbo, we groeien gestaag en daarom zijn we regelmatig op zoek naar:

Proces Operators
De Afdeling
Als Proces Operator Productie ben je werkzaam binnen de afdeling Productie, bestaande uit de
afdelingen Voorbewerking, Nabewerking, Diepdruk, LVT en Homogeen. Binnen de Productie kun
je op verschillende afdelingen en werkplekken ingezet worden.
Wat ga je doen:
Je rapporteert aan je Groepsleider. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor een
efficiënte productie en denk je na over verbeteringen. Je waakt over het verloop van een (deel van
het) productieproces. Je bent onder meer verantwoordelijk voor het:
• bedienen en bijsturen van de productiemachines;
• oplossen van eenvoudige storingen;
• uitvoeren van kwaliteitscontroles;
• uitvoeren van preventief onderhoud;
• naleven van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften;
• deelnemen aan verbetergroepen (onder meer Small Group Activities – SGA’s);
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Wie ben jij en wat neem je mee:
• je werkt graag in een team en je bent flexibel inzetbaar binnen een ploeg of andere afdelingen;
• jij weet van aanpakken wat betreft taken en opdrachten, bent betrokken bij je collega’s en het
proces en hebt de wil om de doelstellingen te halen en ziet waar en hoe het beter kan;
• kwaliteit staat bij jou voorop;
• je hebt de ambitie en het vermogen je te ontwikkelen en je kennis op kritische
aandachtsgebieden te verdiepen en te vertalen naar consequenties voor de eigen afdeling/ploeg;
• een diploma Proces Operator niveau 2 (Operator A) of niveau 3 (Operator B);
• aangezien je regelmatig op de heftruck zit, is een certificaat toch echt noodzakelijk;
• je hebt voldoende kennis van gebruikers software, waaronder Office;
• enige jaren werkervaring in de procesindustrie en een productieomgeving is wenselijk, maar als
je een starter bent en je wilt er alles over leren, dan zien we ook jouw sollicitatie graag tegemoet;
• standplaats is Coevorden.
Informatie:
De functiewaardering is afhankelijk van je opleidingsniveau, opleidingsachtergrond en
werkervaring. Binnen onze productieafdelingen werken we in een 2-ploegen, 3-ploegen,
4-ploegen of 5-ploegensysteem.

De sollicitatie
Voor meer informatie over deze vacature of werken bij Forbo en voor het sturen van je sollicitatie
en je motivatie kun je contact opnemen met Aliene Ameln, per e-mail: aliene.ameln@forbo.com.

Deze vacature is ter inschrijving. Bij een actuele openstaande vacature gaan we je benaderen.
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
aliene.ameln@forbo.com
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