
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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.  

 
Machinevoeder 
Als machinevoerder heb je ‘never a dull moment’. Je neemt de lopende papiermachine over van je collega en 
bespreekt  de bijzonderheden van de dienst.  
Je overziet direct wat er gedaan moet worden en stuurt je collega’s (stofvoorbereider en droger) aan en zorgt 
er met je team voor dat de productie lekker loopt.  
Je weet waar je het over hebt als je bij het ochtendoverleg zit en hebt.  
Je regelt daarnaast een goede bezetting en zorgt dat de sfeer in de ploeg goed blijft. Uiteraard wordt je 
betrokken bij bij voorgenomen veranderingen.  

 
Wie zoeken we? 

- Ben jij de ervaren procesoperator die graag een volgende stap wil maken? Die versneld de verschillende 
functies leert en verder wil worden opgeleid tot machinevoerder?  

- Heb jij al een vapro diploma (of soortgelijk) en wil je verder leren?  
- Past het bij jou om snel het productieproces te overzien, vooruit te denken en verbeteringen aan te dragen?  
- Ben jij iemand die van nature goed contact heeft met zijn collega’s en ze als geen ander kunt motiveren? 
- Jij bent inmiddels je gesettled, en je wilt een stabiel inkomen én lekker kunnen werken zodat je energie voor 

thuis over hebt. En natuurlijk wil je wel in ploegendienst werken maar ook elk weekend vrij zijn. 
- Voel jij je op z’n plak in een informeel bedrijf waar je iedereen kent en waar direct gecommuniceerd wordt? 
- Ben jij een vakman, betrouwbaar en lever jij een positieve bijdrage aan de werksfeer én aan de productie van 

onze mooie producten? 

Wat bieden we? 
Een gezond bedrijf met een informele sfeer. Je bent hier geen nummer en 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.  
 

Alvast dank voor je interesse in Schut Papier! 
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