
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
Schut Papier is een ruim 400 jaar oude papierfabriek in Heelsum. Met ca. 45 medewerkers maken we 
ons beroemde kunstenaarspapier en onze innovatieve en klant specifieke 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.  

 
 

Kom jij werken in een omgeving waar ambacht hand in hand gaat met de 
nieuwste technologische ontwikkelingen?  
 
Hoe ziet je week eruit? 
Op maandagochtend start je met je ploeg de machine op en zorg je ervoor dat je binnen de kortste keren 
weer papier maakt.  
 
Je hebt ‘never a dull moment’: je neemt de lopende papiermachine over en overziet direct wat er gedaan 
moet worden en stuurt je collega’s (stofvoorbereider en papiermaker/droger) aan. Je houdt overzicht over 
je eigen dienst en kijkt vooruit. Je wisselt per dienst een paar keer van kwaliteit (van kleur, grondstof, vilt, 
gramgewicht etc.). 
Regelmatig gaan we ‘helemaal los’ en maken we papier van o.a. jeansvezel en cocoaschillen. Je wordt 
hierbij ondersteund door een team van proces- en ontwikkelingstechnologen.  
In het ochtendoverleg bespreek je de bijzonderheden en communiceert dit naar je ploeg. Je regelt op tijd 
je bezetting, zorgt ervoor dat de sfeer in de ploeg goed is en ondersteunt leerlingen bij hun ontwikkeling.  
Op zaterdagochtend zorg je ervoor dat de machine om 6.00 uur schoon en klaar is voor de volgende 
week.  
 
Wie ben je? 
Je hebt een vapro-opleiding opleiding en hebt inmiddels veel ervaring als procesoperator. Je kent het 
papierproces als geen ander en bent daarom snel ingewerkt. Uiteraard werk je de eerste periode in 
dagdienst en leer je het klappen van de zweep.  
Óf je hebt een Mbo-4 niveau (proces-)techniek en bent bereid om in versneld tempo het papiermaken te 
leren.  

Wat kunnen we bieden 
Een gezond bedrijf waar een informele sfeer heerst. Daarnaast bieden we jou uitstekende 
arbeidsvoorwaarden w.o. een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, 8,33% vakantietoeslag en minstens 
25 vakantiedagen, 12 ADV dagen en een goede reiskostenvergoeding.  

Informatie en sollicitatie 
Stuur je cv en een korte motivatie naar annelies.du.pree@schutpapier.com. Voor inhoudelijke informatie 
over de functie kun je contact opnemen met Annelies du Pree op telefoonnummer 06- 12 92 89 89.  

Alvast bedankt voor de getoonde interesse in onze organisatie! 

MACHINEVOERDER PAPIERMACHINE 

M/V 32-40 UUR 3 PLOEGEN 
 

Collega gezocht: 


