
 

 

 

 

Operator 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

Hey operator! Welke impact maak jij? 

Vind jij het een uitdaging om te zorgen dat onze papiermachine optimaal draait? Vind je 

het niet erg om je handen uit de mouwen te steken? Heb je gevoel voor techniek en 

processen? Vind je gaaf om alle productiestappen van oud papier tot nieuw papier te 

doorgronden? Ben je daarnaast ook nog een echte teamspeler met 

doorzettingsvermogen en hart voor de zaak? Dan zoeken wij jou!  

 
Jouw dag bij Smurfit Kappa Roermond Papier 
Als operator bij Smurfit Kappa Roermond Papier ben je samen met je collega’s verantwoordelijk 
voor de papierproductie aan 1 van onze papiermachines. Je zorgt er samen met je 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.  
Aan de lijn kennen we 4 functies: basisoperator, omroller, droger en papiermaker. Ieder heeft 
zijn eigen unieke en onmisbare verantwoordelijkheid in het gehele proces. Omdat de wereld van 
papier een unieke wereld is, met uitdagingen die je in weinig andere industrieën vindt, start 
iedereen bij ons als basisoperator. Je bent in die rol samen met de omroller verantwoordelijk 
voor het afleveren van een eindproduct op maat gemaakt voor de klant. Op die manier heb je 
de tijd om de wereld van papier rustig te leren kennen.   
Als je jouw plek in het team gevonden hebt en je laat zien dat je meer wil leren over het proces 
“papier maken”, dan gaan we je intern opleiden.   



Operator 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

 

Jij 
Jij houdt er niet van om op de automatische piloot te werken. Je zoekt een werkomgeving waar 
je uitgedaagd wordt en jezelf verder kunt ontwikkelen. Werk waarbij je met je handen en je 
hoofd werkt.  
Je houdt er niet van om stil te zitten en ziet altijd werk liggen. Je stemt samen af wie welke 
taken op zich neemt. Je blijft rustig in stressvolle situaties en de stelt de veiligheid van jezelf en 
je collega’s altijd op de eerste plaats. Je vindt het fijn om samen te werken in een team, bent 
communicatief vaardig, want papier maken doe je samen. Dat vraagt om een hecht team waarin 
je je open durft te stellen .Waarin je niet alleen kennis en ervaring deelt, maar ook je gezonde 
dosis humor!  
 

Jouw profiel: 
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding niveau 3, of minimaal HAVO.  
• Je hebt affiniteit met techniek, of je hebt al eerder in de techniek gewerkt.  
• Je beheerst de nederlandse taal in woord en geschrift en bent communicatief vaardig. 
• Je bent in staat om logisch te redeneren over oorzaak, actie en gevolg.  
• Je wil in 5-ploegendienst werken.  
• Je bent bereid tot het volgen van opleidingen en cursussen.  
 
 

Jouw eigenschappen: 
• Jij hebt een gezonde werklust en weet van aanpakken. 
• Je hebt veiligheid hoog in het vaandel staan 
• Je bent sociaal en collegiaal  
• Jij ziet werk liggen en toont graag initiatief 
• Jij staat ervoor open om nieuwe dingen te leren  
• Je kunt goed in een team werken en vindt dat fijn  
• Je bent stressbestendig 
 

Wij bieden 
Samen behalen we mooie resultaten waar we trots op zijn. En we willen verder. Continu 
verbeteren zit in onze genen. Daarbij hoort ook persoonlijke groei van onze medewerkers 
waarvoor we volop opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot doorgroeien bieden. Van 
ons mag je verwachten dat we een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Zo 
bieden we onder andere 25 vakantiedagen, een uitstekende pensioensregeling en een goed 
verzekeringsaanbod. 
 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je sollicitatie en CV naar onze afdeling HR via hr-skrp@smurfitkappa.nl. 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Linda Bovens via 0475 384 239. 
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