
 

 

  

 Bijbaan in de productie 
   Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

   Hey! Welke impact maak jij? 

   Zoek jij een goed betaalde bijbaan als basisoperator voor vakanties en weekenden?      

   Ben je 18 jaar of ouder en wil je zelf bepalen wanneer je werkt? En hou je van  

   verantwoordelijkheid, afwisseling en teamwork? Dan zoeken wij jou!  

 
 
   Jouw dag bij Smurfit Kappa Roermond Papier 
   Als basisoperator flexpool ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de     
   papierproductie aan 1 van onze papiermachines. Als basisoperator flexpool zorg je er als   
   machinehulp samen met jouw collega’s voor dat de machine optimaal draait, je grijpt samen in   
   bij eventuele problemen en zorgt er als team voor dat deze snel worden opgelost. Je houdt er  
   niet van om stil te zitten en ziet altijd werk liggen. Je stemt samen met je collega’s af wie welke   
   taken op zich neemt. Je werkt graag in teamverband en bent communicatief vaardig, want 
   papier maken doe je samen. 

 
   

  Jij… 
 zoekt een bijbaan voor in vakanties en weekenden in een gezellige werkomgeving 
 bent minimaal twee cyclussen in de zomervakantie en daarna elk weekend minimaal 1 

dienst beschikbaar 
 bent bereid om in ochtend, middag of nachtdiensten te werken  
 werkt graag met je handen én je hoofd 
 beheerst de Nederlandse taal  
 werkt graag in teamverband 
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 Wij bieden… 

 een salaris van € 18,15 per uur (inclusief ploegentoeslag). Het salaris van een 
nachtdienst in het weekend is € 21,55 per uur  

 reiskostenvergoeding van € 0,19 cent per km tot 50 km enkele reis 
 werken wanneer je wil. Op dinsdag geef je je beschikbaarheid door en op woensdag 

ontvang je je rooster voor diezelfde week  
 de opleidingen VCA, Veilig verplaatsen van lasten basis en heftruckcertificaat 

 
 
 

 Ben je geïnteresseerd? 
 Stuur dan je sollicitatie en CV naar onze afdeling HR via hr-skrp@smurfitkappa.nl. 
 Heb je vragen? Stel ze telefonisch of via Whatsapp aan Linda via 06-51604697. 
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