
MODIFORM ZOEKT JOU!
Modiform ontwikkelt en produceert kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver 
daarbuiten. Wereldwijd leveren we meer dan 10.000 unieke artikelen. We halen materialen op uit de 
maatschappij en upcyclen dit tot slimme, duurzame en hoogwaardige producten. Onze klanten vragen 
oplossingen op maat. De medewerkers van Modiform kennen de markt en verbinden partijen van veredelaar tot 
retail en consument. Hierdoor is Modiform in staat kennis en creativiteit om te zetten in innovatieve oplossingen. 

Binnen Modiform op onze vestiging in Roosendaal is een vacature ontstaan voor een gedreven; 
PROCES OPERATOR - (FULLTIME)

Vier complexe extrusielijnen die dagelijks een grote hoeveelheid folie produceren. Aan jou, de Proces Operator 
bij Modiform in Roosendaal, 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 extrusielijnen als een zonnetje draaien. Jij begeleidt het volledige 
productieproces dat begint met een granulaatkorrel en eindigt als folie. Aan jou de verantwoordelijkheid om 
de machine in en af te stellen, het eindproduct te controleren en onze hoogwaardige kwaliteit te bewaken. Je 
produceert voor een groot gedeelte voor onze collega-vestigingen waar van jouw folie weer een schitterende 
tray gemaakt wordt.

Elke productielijn bestaat uit drie extruders die samen een meerlaagsfolie produceren. Het is een specialistisch 
proces. Wij koppelen je aan een ervaren collega en zo leer jij de knepen van ons vak en krijg je elke machine 
goed onder de knie. Kleine storingen weet je te verhelpen. En kom je er echt niet uit, dan schakel je jouw collega 
van de technische dienst in. Wij werken volgens de Lean-filosofie een onderdeel hiervan is 5S en hiermee 
zorgen we voor een schone werkomgeving. Verder willen we continue verbeteren, we stimuleren iedereen om 
hier in mee te denken. 

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 
klein team met ongeveer vijf collega’s onder leiding van een teamleider. 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. We zijn dagelijks bezig om door middel van hoogwaardige recycling kunststof een nieuw leven te 
geven! Dat is wat wij van collega’s terug horen. In Roosendaal, waar je komt te werken, heb je ongeveer 40 
collega’s. Welke rol jij binnen Modiform ook vervult, iedereen gaat op een ongedwongen manier met elkaar om. 
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.  
 

PROCES OPERATORS
(5 PLOEGENDIENST - ROOSENDAAL)
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Verder bieden wij: 
• Het startsalaris ligt tussen de €1.950,- en €2.500 bruto per maand, afhankelijk van je ervaring en opleiding;
• 26% ploegentoeslag voor de 5-ploegendienst; 
• 8% vakantiegeld en 24 vakantiedagen;  
• Een 33,6 urige werkweek: 6 dagen op, vier dagen vrij; 
• Een premievrij pensioen; 
• Ongelimiteerde reiskostenvergoeding van 0,19 euro per km; 
• Scholingsmogelijkheden. Wij investeren graag in onze mensen! 

WAT BRENG JE MEE? 
Jij vindt, net als wij, dat we kunststof restproducten moeten recyclen en zo zorgen dat we ons steentje bijdragen 
aan een beter milieu. 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.
• Bereidheid om je verder te ontwikkelen (volgen van opleidingen)

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 jij een belangrijke rol spelen in ons productieproces? Stuur je motivatie en CV dan vóór 14 oktober 2020 
onder vermelding van “Proces Operator” naar Ahoogendoorn@modiform.nl. Wil je inhoudelijk meer weten over 
deze functie? Telefonisch zijn wij bereikbaar via 033 434 31 66. 

 

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