
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Schut Papier is een ruim 400 jaar oude papierfabriek in Heelsum. Met ca. 45 medewerkers maken we 
ons beroemde kunstenaarspapier en onze innovatieve en klantspecifieke kwaliteitspapieren. Hierin 
verwerken we bio-based restmaterialen zoals jeans- en cacoavezel.  
Duurzaamheid is voor ons belangrijk: niet alleen hergebruiken we materialen maar ook wekken we 
een groot deel van onze energie zelf op d.m.v. zonnepanelen.  
We zijn onderdeel van een vooraanstaand Frans moederbedrijf en financieel gezond. En we houden 
niet van paarse krokodillen.  

 
Allround operator  
Als allround operator bij de papiermachine word je opgeleid om in minstens twee functies rondom het proces  
van papiermaken aan de slag te kunnen. Je wordt afwisselend ingezet als stofbereider (grondstoffen bereiden  
voor de papiermachine), als omroller (de grote moederrollen in kleine deelrollen snijden) of als droger  
(verantwoordelijk voor het droogproces bij de machine).   
 
Uiteraard leer je dit stap voor stap van ervaren papiermakers. Het geeft je absoluut de nodige afwisseling in je  
werk waardoor geen dag hetzelfde is. Je werkt in ons drieploegensysteem: 5 ochtenddiensten, 5  
middagdiensten en 5 nachtdiensten. Natuurlijk ben je elk weekend vrij! 
 
Wie zoeken we? 
√ Ben jij de operator die ervaring heeft binnen de procesindustrie? En wil je graag doorgroeien? 

√ Heb je al een vapro-opleiding (of soortgelijk) en wil je doorleren? 

√ Wordt jij blij van afwisselend werk?  

√ Ben jij toe aan een vaste baan en een stabiel inkomen en veel extra arbeidsvoorwaarden? 

√  Voel jij je thuis in een informeel bedrijf waar je iedereen kent en waar direct gecommuniceerd wordt? 

√ Ben jij een professional, betrouwbaar en lever je een positieve bijdrage aan de werksfeer? 

 
Wat bieden we? 
Een gezond bedrijf met een informele sfeer. Je bent hier geen nummer, dus je krijgt een persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Wat je doet levert direct resultaat op. Daarnaast bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% (een heel maandsalaris!), 8,33% vakantietoeslag, minimaal 
25 vakantiedagen, 12 extra vakantiedagen en een goede reiskostenvergoeding. Natuurlijk doen we mee aan het 
fietsenplan! 
 
Informatie en sollicitatie  
Wil je meer informatie of eens komen kijken? Stuur je cv en sollicitatie naar Annelies du Pree 
(sollicitatie@schutpapier.com) of neem telefonisch contact op 06-12 92 89 89 als je eerst meer informatie wilt.  
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Alvast dank voor je interesse in Schut Papier! 

 


