
Technicum operator
in dagploeg

Jouw verantwoordelijkheden: 

Verzamelen van de nodige componenten voor de testen
De testmachine klaarzetten (technisch en proces-technisch) voor een goed testverloop
Door middel van verschillende instellingen het gewenste eindproduct produceren
Meedenken met de projectleider naar mogelijke oplossingen
Stalen nemen & het eindproduct beoordelen
Continu registreren van de verschillende parameters en uiteindelijk in een verslag gieten
Na beëindiging van de test, de machine te reinigen en klaarzetten voor de volgende test
Rest- en productieafval sorteren en naar de recyclage- of afvoerzones brengen
Het Technicum onderhouden en organiseren

Jouw profiel:

Stabiel CV
Stipt & nauwkeurig met een echte hands-on mentaliteit
Technisch geschoold, met voorkeur in een kunststofrichting
Sterk oplossend denkvermogen
Ervaring in extrusie, compoundering of granulering zijn een pluspunt

Jouw competenties:

Regels en afspraken nakomen
Leergierig & resultaatgericht
Zelfstandig & contactvaardig
Creatief denken (inventiviteit) & nauwkeurig
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibel) & stressbestendig

Ons aanbod: 

Je komt terecht in een jong, dynamisch en gedreven team
Loon volgens ervaring en capaciteiten + ecocheques
40-uren werkweek met 12 ADV-dagen

Geïnteresseerd?

Contacteer ons via info@innologic.be of 056 735 325

Innologic, gevestigd te ZWEVEGEM, ondersteunt z’n klanten bij innovatie in elke fase van het 
ontwikkelingsproces. We voorzien de klant van een haalbaar alternatief voor hun meest ambitieuze 
innovatiedoelstellingen startend vanaf conceptcreatie en prototypeontwikkeling, gevolgd door 
interne en externe validatie en tot slot het lanceren en commercialiseren. Onder het motto “If we 
don’t have it, we ‘ll find or create it.” gaan wij steeds samen met de klant op zoek naar de meest 
innovatieve en kostenefficiënte oplossing.

Voor het bedienen van de verschillende lijnen in ons Technicum zijn we op zoek naar een operator. 
De inhoud van de functie bestaat erin, in samenspraak met de projectleider, testgrondstoffen te 
produceren.

Jolainstraat 44 - 8554 Sint-Denijs (Belgium) - T. +32 56 735 325 - info@innologic.be


