
Rubber Technoloog 

Ben jij geïnteresseerd in een baan bij een snel groeiende onderneming, die je uitdaagt en die 
investeert in jouw ontwikkeling? Heb jij ervaring als Proces Operator Extrusie van rubber? Dan 
zijn wij opzoek naar jou!!   

Functieomschrijving 

Voor onze extrusie machines zijn wij opzoek naar een Proces Operator. Je bent vanaf het begin 
geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van de werkzaamheden aan onze 
productlijn / halffabricaten van rubber. Van het bedienen van de machines tot het leveren van 
een half fabrikant voor onze productie afdeling.  

Om het proces optimaal te laten verlopen behoren de volgende verantwoordelijkheden bij de 
functie: 

− in gebruik nemen van de machines; 
− controle op de kwaliteit en kwantiteit van de grondstoffen; 
− zorgen voor toe- en afvoer van producten; 
− instellen, afstellen en in gebruik nemen van de machines; 
− controle en bijsturing van het proces om de kwaliteit te waarborgen; 
− aansturing van randapparatuur en processen; 
− overdracht halffabricaten naar afdeling productie. 

Wie zijn wij? 

Holland Shielding Systems BV is een wereldwijde bekende specialist op afschermingsgebied 
voor de elektronica industrie en is gevestigd in Dordrecht. Wij bieden onze diversiteit aan 
klanten economische oplossingen van hoge kwaliteit voor EMC problemen.  

Wij hebben een ervaren team die originele en klant specifieke oplossingen bedenkt. Bij ons 
sta je nooit stil maar denk je mee, ontwikkel en produceer je. Door de platte 
organisatiestructuur is er een plezierige werksfeer en veel vrijheid voor de ontplooiing van 
jezelf.   

Ben jij onze nieuwe collega… 

− met aantoonbare ervaring en kennis van extrusie machines? 
− met ervaring van het mixen diverse grondstoffen (rubber)? 
− met MBO/HBO werk- en/of denkniveau? 
− eventueel in het bezit van VAPRO A en /of B? 
− met ervaring met extrusie proces? 
− die secuur en kritisch is? 
− die in het bezit is van een rijbewijs B? 
− die Nederlandse taal goed beheerst? 



 

Wij bieden je: 

Een goed salaris, provisieregeling, pensioenvoorziening en mogelijkheden voor (interne) 
opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en werktijden in overleg.  

Bij ons sta je niet stil maar denk je mee, ontwikkel en produceer je!  

Kom jij ons team versterken?  

Stuur je CV ter attentie van Christine naar hrm@hollandshielding.com.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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