
Zes complexe productielijnen die dagelijks zo’n 1,5 miljoen eindproducten produceren. Aan jou, als Proces 
Operator bij Modiform in Scherpenzeel, de uitdaging om het productieproces zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen. Kunnen wij dit aan jouw expertise overlaten?    
 
WAT GA JE DOEN? 
Als Proces Operator zorg je ervoor dat jouw machine als een zonnetje draait. Jij begeleidt het volledige 
productieproces dat begint met een granulaatkorrel (gemaakt van gerecycled materiaal) en eindigt als bloempot. 
Aan jou de verantwoordelijkheid om de machine in en af te stellen, het eindproduct te controleren en indien 
nodig de machine om te bouwen. Jouw klanten? Dat varieert van lokale en internationale kwekers tot aan grote 
bedrijven zoals de Ikea en bouwmarkten in de Benelux. 

Elke productielijn bestaat uit een extruder en een thermovormmachine. Een combinatie van machines waarvan 
er niet veel zijn. Standaard storingen komen dan ook niet vaak voor. Wij vinden het daarom belangrijk om veel 
tijd in jou te investeren en koppelen je aan een ervaren collega. Zo leer jij de knepen van ons vak en krijg je elke 
machine goed onder de knie. Elektronische en mechanische storingen weet je te verhelpen. En kom je er echt 
niet uit, dan schakel je jouw collega van de technische dienst in. 

JOUW PLOEG 
Of je nu een dag-, middag-, of nachtdienst draait, jouw shift begint met een overdracht. Jullie bespreken hoe 
de machines hebben gedraaid, welke storingen er zijn geweest en of er nog bijzonderheden zijn. Je werkt in 
een vast team van vier proces operators aangevuld met productiemedewerkers, een technisch medewerker, 
een teamleider en zijn assistent. Door de goede samenwerking binnen en buiten het team kunnen jullie de 
continuïteit en de hoge kwaliteit van onze producten garanderen. 
 
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 
Voldoening. Dat is wat wij van collega’s terug horen als wij vragen wat het werk bij Modiform zo leuk maakt. Aan 
het eind van de dag heb je echt iets gemaakt. Dat iedereen zijn best doet om elkaar te helpen is kenmerkend 
voor het team. Er wordt hard gewerkt, maar ruimte voor een lolletje is er zeker.  
 
Verder bieden wij: 
• Het basis startsalaris ligt tussen de €1.950,- en €2.500 bruto per maand, afhankelijk van je ervaring en  
   opleiding. Met de jaren kan je salaris verder groeien;
• Daar bovenop komt 26% ploegentoeslag voor de 5-ploegendienst; 
• 8% vakantiegeld en 24 vakantiedagen;  
• De werkweek voor de 5-ploegen is gemiddeld zo’n 33,6 uur per week. 6 dagen op, 4 dagen vrij; 
• Een premievrij pensioen; 
• Ongelimiteerde reiskostenvergoeding van 0,19 euro per km. Toch adviseren wij om niet verder dan 50  
   kilometer van Scherpenzeel te wonen. Ervaring leert dat deze reisafstand of verder bij mensen opbreekt; 
• Scholingsmogelijkheden. Wij investeren graag in mensen om ze voor langere tijd aan ons te binden;     
• Regelmatig organiseren we leuke activiteiten zoals een sportdag, bowlen of bijvoorbeeld een bezoek aan een
   concert. 

PROCES OPERATORS
(5 PLOEGENDIENST - SCHERPENZEEL)
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WAT BRENG JE MEE? 
Problemen? Dat woord ken je niet. Bij eventuele storingen of afwijkingen stroop jij je mouwen op. Jij vindt 
het leuk om naar oplossingen te zoeken of verbeteringen door te voeren. Daarbij staat de kwaliteit van onze 
producten voorop. Doordat je werkt met specialistische machines, vinden wij het belangrijk dat jij beschikt over 
technisch inzicht. 

Verder vragen wij: 
• Minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 2 bij voorkeur in een technische richting.   
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

MEER INFORMATIE OF DIRECT SOLLICITEREN? 
Wij bieden deze baan aan voor ervaren operators, maar ook voor mensen die technisch onderlegd zijn is er de 
mogelijkheid om het vak te leren.  
 
Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Human Resources, via 
033 434 3166 of stuur een mail naar vacature@modiform.nl. 
Wij zien graag je sollicitatie (motivatie en CV) tegemoet!
 
WIE ZIJN WIJ? 
Modiform ontwikkelt en produceert al 40 jaar kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en 
ver daarbuiten. Wereldwijd leveren we meer dan 10.000 unieke artikelen. Je komt ons echt overal tegen en 
ongetwijfeld heb jij dan ook al een product van ons in huis. We zijn dan ook niet voor niets marktleider in Europa 
en wereldwijd een serieuze speler. 

Een echt familiebedrijf met ruim 300 collega’s in binnen- en buitenland. Dat is Modiform ook. Hiërarchie? 
Daar doen we niet aan. Welke rol jij binnen Modiform ook vervult, iedereen is gelijk en we gaan op een losse 
manier met elkaar om. Daarnaast weten wij medewerkers voor langere tijd aan ons te binden. Dat is voor een 
productiebedrijf best uitzonderlijk en zijn we erg trots op!

W W W. M O D I F O R M . C O M
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