
 

 

Papiermaker (drieploegendienst) 

De afdeling productie is verantwoordelijk 

voor het maken van ons innovatieve en 

vaak bio-based kwaliteitspapier. Het 

papier wordt gemaakt door ca. 15 

medewerkers in een drieploegendienst.  

Als papiermaker ben je verantwoordelijk 

voor het produceren ons mooie papier. Daarnaast word je zo breed mogelijk ingezet 

waardoor er veel afwisseling in het werk is.  

Wij zoeken iemand die 

- Ervaring heeft als papiermaker in een papierfabriek  

- Een Mbo-opleiding heeft op technisch gebied? 

- In een drieploegendienst wil werken in een gezellig klein familiebedrijf?  

- Met groot verantwoordelijkheidsgevoel werkt met ons kostbare papier?  

- Positief is en niet bij de pakken neer gaat zitten bij tegenslag?  

- Een echte teamplayer is maar ook zelfstandig kan werken?  

- Een positieve bijdrage levert aan de werksfeer? 

Wat kunnen we bieden 

Een werkplek waar oude technieken en innovatie hand in hand gaan en waar door 

onze Franse moeder volop geïnvesteerd wordt. Door de geringe grootte maak je alles 

mee en heb je echt invloed op het proces. Verder heerst er een informele sfeer. In 

een drieploegendienst ben je natuurlijk elk weekend vrij. Uiteraard zijn de 

arbeidsvoorwaarden marktconform.  

Daarnaast kent Schut Papier uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een vaste 

eindejaarsuitkering van 8,33%.  

Informatie en sollicitatie 

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Hans 

Scholtens (Productieleider) op telefoonnummer 0317-31 91 10.  Je schriftelijke 

sollicitatie richt je aan Annelies du Pree (sollicitatie@schutpapier.com). 

Alvast bedankt voor de getoonde interesse in onze organisatie! 

Schut Papier is opgericht in 1618 en is een papierproducent die zijn hoogwaardige 

producten wereldwijd afzet. Door kennis, innovatie en flexibiliteit kan Schut een grote 

diversiteit aan papiersoorten leveren. Onze producten kunnen opgedeeld worden in 

technisch, grafisch, kunstenaars en gekleurd papier. Naast ons eigen merk in 

kunstenaarspapier, leveren wij het merendeel klant specifiek, tailormade. Ons 

moederbedrijf is het Franse Papierbedrijf Exacompta Clairefontaine S.A. In Heelsum zijn 

ca. 40 mensen werkzaam. Voor verdere informatie kunt u kijken op 

www.schutpapier.com. 
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