Wil jij werken in de dynamische wereld van verpakkingen? Voel jij je thuis binnen een snel groeiend
bedrijf met een jong en ambitieus team? Heb je technisch inzicht, denk je in oplossingen en weet je
van aanpakken? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou! Onze productie groeit en daarom zijn we per
direct op zoek naar een;

Productie medewerker (full-time)
In december breiden wij onze productie uit met een nieuwe Boxmaker. Deze machine kan meerdere
soorten dozen maken van klein tot heel groot. Wij zoeken iemand die verantwoordelijk wordt voor de
productie op deze machine en die de vele mogelijkheden van deze boxmaker wil onderzoeken.
In je rol als productie medewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor;
•
•
•
•
•
•

Het productieproces van plaat tot doos op deze boxmaker
De kwaliteit van de dozen die uit deze machine komt rollen
Het optimaal benutten van de mogelijkheden van deze machine
Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan de machines
Het schoonhouden van de werkplek
Het enthousiasmeren en meenemen van je collega’s in het proces

Je werkt in een overzichtelijke productiehal met verschillende machines. Daarnaast ben je technisch
ingesteld, resultaatgericht en toon je eigen initiatief.
Over EBC Golfkarton
EBC Golfkarton ontwikkelt en levert golfkartonnen verpakkingen en displays. We zijn gevestigd in
Honselersdijk en hebben daar ons kantoor, magazijn en productie.
Naast eigen productie, komt een groot deel van wat wij leveren uit het buitenland. Wij hebben
meerdere productiepartners zodat wij alles op het gebied van golfkarton kunnen leveren. Of het nu
gaat om vouwdozen, stansverpakkingen of displays, onbedrukt of bedrukt, van vrachtwagens vol
maar ook voor enkele stuks.
Wij hebben een platte organisatie en werken als een team samen. We houden van een no-nonsense
en hands-on mentaliteit. Bij ons staat niet alleen de klant centraal, maar ook onze medewerkers. We
investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden ze de mogelijkheid om door te
groeien.
EBC Golfkarton is onderdeel van de Best Packaging Group. Een groep van vijf zelfstandige bedrijven,
met ieder een eigen verpakkingsdiscipline, die elkaar uitstekend aanvullen.
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Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•

Je beschikt over VMBO werk- en denkniveau;
Relevante werkervaring is een pré;
Je hebt een technische achtergrond of aanleg;
Je beschikt over een nauwkeurige, systematische en kwaliteitsbewuste werkhouding;
Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie deze uiteindelijk om
te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als medewerker jezelf blijft ontwikkelen, zodat we jou zo
optimaal mogelijk in kunnen zetten. Daarbij bieden wij een prettige werkomgeving, waarin we
professioneel en met veel verantwoordelijkheidsgevoel werken. De cultuur is informeel, waarin
samenwerking centraal staat.
Geïnteresseerd?
Spreekt onze vacature jou aan en wil jij meegroeien met ons succes? Stuur dan zo snel mogelijk je
sollicitatie naar werken@bestpackaginggroup.nl t.a.v. Mandy Graaf. Ga naar onze website www.ebcgolfkarton.nl of www.monsterbox.nl voor meer informatie of neem contact op met Mandy Graaf via
telefoonnummer 0174- 671083.
Online screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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