
 

 

 

 

Werktuigkundige / Operator Energiecentrale 
(dagdienst, E-matig) 
Smurfit Kappa Roermond Papier 
 

Vind jij het een uitdaging om ervoor te zorgen dat onze machines van stoom, stroom, 

water en perslucht voorzien worden? Ben je elektrotechnisch onderlegd en vind je 

incidentele mechanische werkzaamheden geen probleem? Vind je het fijn om je handen 

uit de mouwen te steken? Krijg je energie van werken in een klein en hecht team dat 

zich door de gehele organisatie beweegt? En ben je daarnaast ook nog stressbestendig 

en heb je hart voor de zaak? Dan zoeken wij jou!  

 

Jouw dag bij Smurfit Kappa Roermond Papier 
Als Operator Energiecentrale E&I bij Smurfit Kappa Roermond Papier ben je samen met je 
collega’s verantwoordelijk voor het optimaal leveren van de interne nutsvoorzieningen welke 
nodig zijn om papier te produceren. Zonder optimaal werkende installaties welke onze 
machines voorzien van stoom, stroom, bedrijfswater en perslucht loopt het productieproces 
spaak. Vanuit jouw elektrotechnische achtergrond zorg je voor een optimale werking, instelling 
en bediening. Aan de hand van werkbonnen deel je je werk in en voer je alle voorkomende 
metingen uit,  vervang je onderdelen en componenten en stelt deze af. Je bent tijdens je 
werkzaamheden steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen van onze installaties op het 
gebied van onder andere betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid. Je hebt hierover regelmatig 
overleg met je collega’s. 
Bij elektrotechnische storingen onderzoek je de storing en bepaal je aan de hand van de juiste 
tekeningen de beste oplossing. Voordat jij of jouw collega met de werkzaamheden begint, stel je 
de installatie elektrisch veilig. Veiligheid voor jou en je collega’s is immers het alles 
belangrijkste! Je voert vervolgens de montage uit op de manier die het best past bij de 
betreffende storing en plek in de installatie. Als je klaar bent beoordeel je de werking van het 
door jou geplaatste onderdeel of component.  



Werktuigkundige / Operator Energiecentrale 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

 

Jij 
Jij houdt er niet van om op de automatische piloot te werken. Je zoekt een informele 
werkomgeving waar je uitgedaagd wordt om jezelf verder te ontwikkelen. Werk waarbij je met je 
handen én met je hoofd werkt. Je blijft rustig in stressvolle situaties en de stelt de veiligheid van 
jezelf en je collega’s altijd op de eerste plaats. 
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.  
Dat vraagt om een hecht team waarin je je open durft te stellen. Waarin niet alleen kennis en 
ervaring gedeeld worden, maar ook een gezonde dosis humor!  
 

Jouw profiel: 
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding niveau 3 richting elektrotechniek of mechatronica 

aangevuld met elektrotechnische certificaten zoals NEN-3140 Vakbekwaam persoon en 
ATEX richtlijnen. Of bent bereid om deze op korte termijn te behalen.  

• Je hebt ervaring en kennis van de vakgebieden meet & regeltechniek, stroomopwekking, 
stoom & condensaat, koeltechniek en storing zoeken.  

• Bij voorkeur heb je ervaring in een industriële omgeving, nutsomgeving of internationale 
scheepvaart.  

• Je wilt 40 uur per werken en vindt het niet erg om na verloop van tijd af en toe 
consignatiedienst te draaien.  

• 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 je een stabiele toekomst bieden, bij een gezond bedrijf wat 
bijdraagt aan een betere wereld. Daarnaast ontvang je uiteraard een goed salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Zo bieden we onder andere 25 vakantiedagen, 11,5 ADV dag, 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 Veugelers via 0475 384 239. 
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