Gezocht: Extrusie operator (m/v/x)
Als machineoperator ben je verantwoordelijk voor de productie van thermoplastische platen. Deze
platen worden gebruikt als hulpmiddel tijdens het behandelen van kankerpatiënten via
radiotherapie, voor fysieke revalidatie en in de orthopedische industrie.
Wat houdt jouw job in? Als operator aan de extrusielijn ben je verantwoordelijk voor het
productieproces van A tot Z. Je zorgt voor een goed verloop van de productie, daarbij zorg je er ook
voor dat de geëxtrudeerde producten voldoen aan de juiste kwaliteitsnormen. Het instellen van de
extrusielijn, het bedienen van de randapparatuur en de volledige ombouw behoren ook tot je
takenpakket. Als machineoperator werk je van maandag tot vrijdag in een roterend
drieploegenstelsel.
Jouw taken als operator:
• Je staat in voor het vlot en continue verloop van het productieproces. Hiervoor ben je
verantwoordelijk voor één van de drie extrusielijnen.
• Je stelt de machines in, volgt deze op en grijpt in waar het fout loopt. Doorheen jouw shift
ben je continue bezig met het aanpassen van de parameters en anticipeer je voortdurend op
wat er gebeurt. Dit vraagt uiteraard de nodige aandacht.
• Door regelmatig metingen en testen te doen, controleer je de kwaliteit van de afgewerkte
producten.
• Je vult alle registratie- en rapporteringsdocumenten in.
• Je zorgt voor een correcte shiftoverdracht zodat jouw collega’s met een schone lei aan de
nieuwe shift kunnen beginnen.
Onze ideale match…
• … heeft voldoende technische kennis door opleiding of door ervaring in een relevante
productieomgeving.
• … heeft idealiter ervaring als operator van een extrusiemachine. Kandidaten zonder deze
ervaring, maar met de juiste drive & motivatie mogen ons zeker komen overtuigen.
• … steekt graag de handen uit de mouwen, ziet werk en is oplossingsgericht. Naast het
oplossen van problemen, zorg je er ook voor dat problemen voorkomen kunnen worden.
• … kan vlot overweg met een computer. Basiskennis van Word & Excel is een must om
ervoor te zorgen dat ook al je administratie in orde is.
• … heeft een goede kennis van het Nederlands en kan vlot en duidelijk communiceren.
• … werkt nauwkeurig, heeft oog voor detail en gaat bewust om met veiligheid, netheid &
orde.

Ons aanbod
Bij Orfit kom je terecht in een open en ambitieus familiebedrijf met een collegiale sfeer. We bieden
je een interne opleiding aan waardoor je het productieproces van onze machines van A-Z begrijpt
én beheerst. Omdat je verantwoordelijk bent voor het héle productieproces, heb je een heel
gevarieerd en afwisselend takenpakket. Daarbovenop geniet je van een aantrekkelijk loonpakket
aangevuld met een groepsverzekering, pensioensverzekering en maaltijdcheques. Verder heb je ook
recht op 28 collectieve verlofdagen.
Over Orfit
Bij Orfit willen we de medische behandeling van patiënten over de hele wereld verbeteren.
Hiervoor ontwikkelen en produceren we op basis van innovatieve technologieën thermoplastische
materialen voor medische hulpmiddelen. Deze kunnen ingezet worden voor de behandeling van
kankerpatiënten via radiotherapie, voor fysieke revalidatie en als onderdeel van prothesemateriaal.
Als familiebedrijf zijn we ambitieus en denken we vooral op lange termijn. We hechten veel belang
aan open & respectvolle communicatie. Verder staat een aangename werksfeer bij ons op nummer
één. Leuke ontspanningsactiviteiten, zoals ons jaarlijks personeelsfeest of familieweekend, horen
daar natuurlijk ook bij.
Benieuwd naar een blik achter de schermen? Klik hier!
Interesse en of vragen? Stuur je vragen of meteen je CV naar jobs@orfit.com.

