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Achtergrond 

De site van Smurfit Kappa Parenco in Renkum heeft twee state-of-the-art papiermachines en meerdere 
installaties voor duurzame grondstoffenvoorbereiding, energievoorziening en waterzuivering.  
De site is 40 hectare (80 voetbalvelden). Alles gebeurt op deze 40 hectare: van oud papiersortering , de 
verwerking daarvan tot pulp (de grondstof voor het papier) tot en met de productie van het papier. Maar ook 
heeft het bedrijf haar eigen waterzuivering en biomassa-installatie waarmee voor een groot deel eigen groene 
energie gegenereerd wordt.  
Alles op het gebied van duurzame techniek en de operationele uitvoering daarvan is te vinden op deze 40 
hectare. 
Er werken bij Smurfit Kappa Parenco 260 gespecialiseerde en betrokken vakmensen. Zij zijn trots op hun 
bedrijf, niet alleen op het product, maar ook op de manier waarop er wordt samengewerkt.  
Medewerkers worden continu bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen van hun vak. De cultuur binnen het 
bedrijf wordt gedreven door het opdoen van nieuwe kennis om een nog beter product te maken. 
Werken bij Smurfit Kappa Parenco betekent: 
• samen met betrokken collega’s in teamverband werken aan vernieuwing en mooie producten; 
• een innovatieve werkomgeving met waardering voor eigen initiatief; 
• een klimaat om te leren en een mooie carrière op te bouwen; 
• een grote mate van zelfstandigheid; 
• een eigen cao met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

 

Omschrijving functie 

Als procesengineer bewaak je de procesvoering en ben je continu op zoek naar mogelijkheden om de 
efficiency te verbeteren. Je ziet of gaat op zoek naar verbeterpunten op het gebied van o.a. energie, 
milieu, (papier)chemie, bron- en proceswater, runnability, kostenbesparingen en kwaliteit.   
Je bent een teamspeler die eigen verantwoordelijkheid neemt binnen het efficiency-team, voornamelijk 
op technologisch gebied. Continu ben je op zoek naar optimaal gebruik van chemicaliën en voert 
verbeteringen t.b.v. deze optimalisering door. Daarnaast heb je een hoog veiligheidsbesef, een flexibele 
werkhouding, denk je afdeling overschrijdend en heb je een ‘helikopterview. Je hebt een projectmatige 
aanpak en bent resultaatgericht. Je bent uitermate pro-actief en een doorzetter.  
Je valt rechtstreeks onder de Manager Papiermachine 2 en werkt in dagdienst met eens per zes weken 
een periode van consignatie. 

 
 

Taken/verantwoordelijkheden 

 Maken van procesbeschrijvingen ter ondersteuning van de afdeling Papiermachines & 
Engineering; 

 Opstellen van verbetervoorstellen & procedures; 

 Kennisoverdracht en opleiden van Operators; 

 Zorg dragen voor correcte invulling van iso 14001 & 50001 normen; 

 Deelname - en ondersteuning bieden aan verschillende team-overleggen; 

 Intensief onderhouden van contacten en uitwisselen van informatie met collega Procesengineers;   

 Vertegenwoordigen van Smurfit Kappa Parenco op gebied van technologie (PM) binnen de 
Nederlandse papierindustrie maar ook evt. daarbuiten; 

 Onderhouden van contacten met leveranciers. 
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Functie-eisen 

 Een afgeronde HBO studie in de richting chemische technologie of procestechniek; 

 Eventueel  aangevuld met Post HBO papiertechnologie (of bereid deze te gaan volgen); 

 Minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de (proces)industrie; 

 Flexibel;  

 Teamspeler; 

 Analytisch; 

 Beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Bereid om aanvullende cursussen/opleidingen te volgen; 

 Woonachting op bereisbare afstand vanaf Renkum. 
 

Contactpersoon voor informatie en/of sollicitatie 

Je sollicitatie, voorzien van een motivatie en CV, kun je versturen naar laura.kropman@smurfitkappa.nl  
Voor vragen en overige informatie kun je terecht bij Laura Kropman, HR Adviseur, 0317-361111. 

 


