Vacature - Chemisch Operator
Sadechaf Bonding ontwikkelt en levert hightech precisielijmen voor een breed gamma
aan toepassingen in de elektronica-, opto-elektronica-, automotive-, kunststof- en
glasindustrie.
Wij ontwikkelen onze lijmen in onze eigen labo’s en we exporteren ze over heel de
wereld. Ons team bestaat uit 12 medewerkers die interactief met elkaar samenwerken.
Onze bedrijfscultuur is open en informeel met een bijzondere focus op foutloos werken,
intensieve kennisoverdracht en een hoge kwaliteitsstandaard voor al onze producten.
In het kader van de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.
Momenteel hebben wij een vacature voor een kwaliteitsgerichte chemisch operator.

Functieomschrijving:
Als lid van ons productieteam lijmen help jij mee de hoogkwalitatieve hightech lijmen te
produceren op een uiterst nauwkeurige en kwalitatieve manier.
In je functie als Chemisch Operator ben je verantwoordelijk voor het correct mengen
volgens bestaande en nog nieuw te ontwikkelen mengprocedures. Je beheert daarbij de
procesinstallatie en bewaakt de voortgang van het mengproces op een uiterst efficiënte
manier. Je volgt daarbij alle veiligheids- milieu- en kwaliteitsvoorschriften strikt op.
Je staat zelf in voor het verder afvullen in de juiste verpakking die de klant vraagt.
Jouw inzicht en voortdurende afstemming met de andere collega’s is een erg belangrijk
onderdeel in het gehele productieproces. Je hebt een zeer hoog kwaliteits- en
verantwoordelijkheidsgevoel en staat garant over de eindkwaliteit van je werk.
Je registreert gedetailleerd alle verbruikte materialen op de computer. Je bent zelf
verantwoordelijk voor de organisatie van je werkplek inclusief het veilig ordenen en
wegbergen van de grondstoffen en het grondig schoonmaken van de gebruikte machines.
Vanuit jouw functie en verantwoordelijkheden rapporteer je aan de Productie-manager
en werk je interactief samen met alle andere productieleden.

Functie-vereisten:
•

Je bezit een diploma Laborant, Biologie of Chemie met minimum 5 jaar ervaring
o
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Bewezen werkervaring met chemische grondstoffen is daarbij een extra troef

bent zeer nauwkeurig en draagt kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel
functioneert goed in team maar kan ook zelfstandig werken en jezelf organiseren
hebt oog voor detail, weet van aanpakken en kan logisch nadenken
houdt van correct uitvoeren en bent gedreven om elke dag bij te leren
bent je erg bewust van alle risico’s in een chemische omgeving
hebt basiskennis van toepassingen zoals Word, Excel, Outlook
beheerst goed de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
bent fysiek fit en kan makkelijk zware verpakkingen zelf tillen
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Wij bieden jou
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een voltijds contract onbepaalde tijd (deeltijds is bespreekbaar)
een boeiende job binnen een professioneel en klein flexibel team in de regio Turnhout
een 37 uren werkweek met glijdende werkuren
een gedegen en gedetailleerde opleiding on-the-job
ruimte voor eigen inbreng over de organisatie van je eigen werkplaats
een zeer bereikbare en filevrije werklocatie met makkelijke parkeergelegenheid
gespecialiseerde opleidingen en doorgroeimogelijkheden
een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen

Extra informatie :
Na de eerste gesprekronde zullen geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om op
onze locatie in Turnhout te komen proefdraaien gedurende een halve dag in onze labo’s.

Contactgegevens:
Sadechaf Bonding
Greet Hoskens
Tel.: 014 / 405 287
Email: bonding@sadechaf.eu
www.sadechaf.eu
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