
Taken:
• Het bewaken van het proces en de kwailiteit;
• Het uitvoeren van productovergangen;
• Het interpreteren van de analyseresultaten en eventuele correcties uitvoeren;
• Het starten en stoppen van apparatuur t.b.v. onderhoud en stops, zowel vanuit de    
 controlekamer als in de fabriek;
• Het lopen van controlerondes in de fabriek;
• Het signaleren, analyseren en verhelpen van storingen;
• Het nemen van diverse soorten productmonsters en deze visueel beoordelen;
• Het uitvoeren van technische werkzaamheden zoals opheffen lekkages, vervangen van 
 afsluiters e.d.;
• Het schoonmaken van productie-installaties bij productovergangen en stops;
• Diverse randzaken waaronder logistieke ondersteuning waar nodig.

Profiel
Jij bent net als wij een echte teamspeler. Je hebt ervaring met geautomatiseerde procesinstallaties en 
vindt het mooi om in een 5 ploegendienst bij te dragen aan de groei van Cumapol. Je bent technisch 
voldoende onderlegd en/of geïnteresseerd en kan dit bij voorkeur aantonen.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris, inclusief ploegentoeslag;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Collegiale werksfeer.

Ben je een echte aanpakker, werk je graag in teamverband en denk je een productieproces 
goed aan te kunnen sturen? Dan is deze afwisselende baan echt iets voor jou! 
Voor vragen kun je contact opnemen met Marco Kleine Deters, Plant Manager.
Stuur je sollicitatie naar careers@cumapol.com.

Cumapol Emmen richt zich voornamelijk op de recyling en nabewerking van 
polyester PET specialiteiten en is een van de koplopers in groene chemie. 
Voor meer informatie over Cumapol bezoek onze website 
www.cumapol.com.
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De functie: 
Als operator kom je te werken in een dynamische omgeving, waar je met een enthousiast team 
verantwoordelijk bent voor het gehele productieproces. Je werkzaamheden bestaan uit het aansturen en 
bedienen van machines en installaties in de productie, in de ruimste zin van het woord. Je werkt in een 5 
ploegensysteem en door jou en je collega’s worden de gestelde productiedoelstellingen gerealiseerd. Je 
weet storingen in het proces snel te signaleren en te analyseren, waardoor je in staat bent om adequaat 
te handelen, zodat de veiligheid en de continuïteit van het productieproces gewaarborgd blijven.  

Allround Procesoperator 

Cumapol Polyester Upgrading in Emmen is op zoek naar een Allround Procesoperator  
die carrière wil maken in de groene Chemie. Hou je van een uitdagende baan waarin geen 
dag hetzelfde is, solliciteer dan direct op deze functie! 


