Geef de toekomst samen vorm bij een internationale HVAC-speler met lokaal karakter. Bij Vasco krijg
je de kans om te groeien én het verschil te maken. Samen streven we naar een ideaal binnenklimaat!
Vasco biedt een uitgebreid assortiment van innovatieve en duurzame totaaloplossingen op het gebied van verwarming, ventilatie en
koeling voor een optimaal binnenklimaat. Zo levert Vasco kwalitatief hoogwaardige en internationaal bekroonde designradiatoren die zich
kenmerken door de combinatie van topdesign en functionaliteit. De productiebedrijven bevinden zich in België, Nederland en Polen. Vasco
Group telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.

Om haar groeiambities mee vorm te geven
zoekt Vasco voor het hoofdkantoor te Dilsen
een gedreven:

Operator
kunststofextrusie
FUNCTIE

PROFIEL

Je bedient en controleert één of meerdere extrusie-machines
die grondstoffen zoals granulaten, korrels en poeders
verwerken tot kunststofbuizen. Je controleert en rapporteert
de kwaliteit van het eindproduct. Je monteert hulpstukken
en doet afstellingen. Je bedient de menginstallatie van de
grondstoffen en voert zelf de grondstoffen aan. Je verpakt
de afgewerkte producten en je stockeert deze in de afdeling.
Je staat in voor de orde en netheid van de verschillende
installaties. Je rapporteert aan het afdelingshoofd. Er wordt
gewerkt in 3-ploegensysteem.
Jouw functie omvat:
• Ombouwen, opstarten, stoppen, bijregelen en bedienen
van extrusiemachines;
• Machineparameters instellen, afstellen en bijregelen;
• Zorgen voor de juiste werking van de machines en
installaties;
• Inspecteren van machines/installaties, verhelpen van
eerste lijnstoringen;
• Uitvoeren van gebruikersonderhoud;
• Aanmaken van batches grondstof via opgemaakte
instructies;
• Aanvoer van grondstoffen en hulpstoffen aan de
extrusiemachines en afregelen voor verbruik;
• Kwaliteitsmetingen uitvoeren en registratiefiches invullen;
• Monteren en demonteren van matrijzen op de
extrusiemachines;
• Ombouw, opstarten en waken over kwalitatieve en
kwantitatieve output van de installatie (menginstallatie –
extrusielijn – verpakkingsinstallatie);
• Zorgen voor orde en netheid binnen de afdeling.

• Minimum A2 niveau of gelijkwaardig door ervaring in de
kunststofsector; interesse hebben voor een technisch
beroep en er aanleg en motivatie voor hebben;
• Zelfstandig en in team kunnen werken;
• Gedreven zijn om probleemoplossend te werken;
• Gedreven zijn nieuwe technieken en materialen aan te
leren;
• Verantwoordelijkheidszin;
• Flexibel in functie van werkregimes;
• Betrokkenheid;
• Positieve ingesteldheid;
• Ervaring in de kunststofsector is een pluspunt.

HET AANBOD
• Een boeiende en gevarieerde functie in een innovatief en
internationaal georiënteerd bedrijf dat deel uitmaakt van een
sterke, beursgenoteerde Zwitserse groep
• Een open werksfeer met korte communicatielijnen
• Je werkt in een wisselend morgen- en middagploegsysteem
of je werkt in de vaste nachtploeg
• Een aantrekkelijk salarispakket met mooie extralegale
voordelen: groepsverzekering, ecocheques,
maaltijdcheques, 35 vakantiedagen en kortingen op de
Vasco-producten

Design the future. Design your life.

www.vasco.eu

