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ERVAREN STANSER VOOR DE VERPAKKINGSINDUSTRIE GEZOCHT! 

 
Over het bedrijf 
Voor een van onze klanten, een bedrijf in de verpakkingsindustrie zijn wij per direct opzoek naar een ervaren stanser voor 
langere tijd. 
 

Over de functie 
De functie omvat: 
- Het instellen van de betreffende machines conform specificaties; 
- Het controleren van geproduceerde producten op kwaliteit volgens kwaliteitsnormen; 
- Het onderhouden van de machines volgens opgave; 
- Het tijdig meten van de rillijnen conform de hiervoor geldende procedure; 
- Het tijdig melden van afwijkingen bij de machine; 
- Het tijdig melden van afwijkingen in de kwaliteit; 
- Het nauwkeurig bijhouden van de orderadministratie; 
- Het waar mogelijk zelfstandig oplossen van storingen; 
- Het zelfstandig bijhouden van het logboek al dan niet ondersteund met beeldmateriaal; 
- Het naleven van de BRC/lop regelgeving; 
- Het naleven van het hygiëne regelement; 
- Waar mogelijk het alvast voorbereiden van de volgende opdrachten tijdens de lopende productierun; 
- Het opstarten en afsluiten van de betreffende machines volgens start en stop procedure; 
- Het mogelijk openen en afsluiten van de productiehal en de fabriek; 
- Het altijd zo veilig mogelijk werken met installaties en randapparatuur; 
- Het onder geheimhouding produceren van de te verwerken materialen en het op geen enkele wijze naar buiten 
brengen van orderinformatie, producten en/of beelden hiervan; 
- Het in de gaten houden van de aangegeven productienorm en de haalbaarheid hiervan, eventuele afwijkingen hierin 
melden aan de productleiding; 
- Het melden van eventuele onregelmatigheden aan de productieleiding; 
- Het schoonhouden van de werkplekken; 
- Het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
Functie eisen 
Wij zijn opzoek naar iemand die: 
-Minimaal 2 jaar ervaring heeft als stanser; 
-Technisch is ingesteld; 
- Beschikbaar is voor de 2-3 ploegen; 
-Beschikt over MBO+ niveau; 
-Flexibel inzetbaar is. 

 

Wat wij bieden 
Wij bieden een fulltime functie op projectbasis (halfjaar, bij goed functioneren langer) in een prettige werkomgeving. Het 
salaris zal bruto tussen de €11,50 en €14 euro per uur liggen, afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast kan je 
rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Interesse? 
Stuur dan je CV vandaag nog naar Harderwijk.sollicitaties@covebo.nl of reageer via onze site. Vragen over deze 
vacature, bel dan naar 0341-412141 
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