
 
 
 

 
 

1e operator (1 FTE) 
 
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
klimaatbestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. Het 
Europese (EMEA) hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. De vestiging van Wavin Nederland 
B.V. bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland B.V. heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging 
in Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland. 
 
De rol 
Als 1e operator word je onderdeel van het team Extrusie in Hardenberg. Je rapporteert aan de 
Teamleider Extrusie. Je rol is het produceren en vaktechnisch ondersteunen van de fabricage 
van kunststofleidingen met behulp van verwerkingsmachines, zodanig dat de producten aan de 
vereiste kwaliteit en kwantiteit voldoen.  
 
Verantwoordelijkheden 

• Je zorgt voor een ongestoorde productievoortgang binnen het team door het 
controleren en bewaken van de processen. 

• Je geeft vaktechnische aanwijzingen en instructies aan teamgenoten. 
• Je voert productievoorbereidingswerkzaamheden uit, zodat de productie op de juiste 

wijze kan plaatsvinden. 
• Je bewaakt en verbetert het productieproces waardoor je ervoor zorgt dat het proces 

goed verloopt en indien nodig corrigeer je hierin, om ervoor te zorgen dat (KPI) 
doelstellingen worden behaald. 

• Je voert verbetervoorstellen uit en denkt hier actief in mee.  
• Je verhelpt storingen van productietechnische aard, spoort de oorzaken op en voert 

kleine reparaties uit. 
• Je zorgt voor de uitvoering van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. 
• Je registreert productie gegevens via systemen. 
• Je bevordert de Arbo, milieu en veiligheidsvoorschriften en leeft deze na. 
• Je onderneemt pro-actief actie wanneer zich problemen voordoen. 

 
Profile 

• Afgeronde MBO 4 – opleiding. 
• Afgeronde Vapro-C opleiding.  
• Minimaal 3 jaar werkervaring als eerste operator extrusie. 
• Ervaring extruderen is een pre. 
• Technische interesse en achtergrond. 
• Analytisch, nauwkeurig, pro-actief en doelgericht. 
• Samenwerken is iets wat je graag doet. 
• Je kunt goed plannen en komt afspraken na. 
• Goede communicatieve vaardigheden. 
• Resultaat gedreven en gericht op verbeteringen. 
• Beheersing van MS Office, specifiek van Excel. 

 
Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 landen. 
We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze medewerkers 
uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het werken in een professionele en internationale 



omgeving, bieden we een compleet pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke 
salariëring.  

Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn 
door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft ruim 
22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën in te zetten om duurzame 
oplossingen te bieden.      

Contact 
Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan contact op met Johan Kamphuis, 
Unitleider Extrusie, via +31 651101820. Om te solliciteren stuur jouw motivatie en CV naar 
sollicitaties.nl@wavin.com o.v.v. WNL – eerste operator Extrusie.  

De sluitingsdatum voor deze vacature is 9 april 2021. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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