
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. 

Voor onze vestiging in Leusden zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de functie van:
OMSTELLER (2-PLOEG)

Als omsteller speel je een belangrijke rol bij de bewerking en vervaardiging van onze producten. Dit doe je door het 
ombouwen van matrijzen en het afstellen van de machines waardoor het productieprocessen zo optimaal mogelijk zal 
verlopen. Daarnaast voer je ook onderhoudswerkzaamheden uit en bewaak je de kwaliteit van het machinepark en de 
installaties. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team en werkt in 2 ploegendienst. 

 
WAAROM JIJ? 
•  Minimaal werk- en denkniveau MBO 3 in een technische richting;
•  Je hebt al een aantal jaren ervaring opgedaan in de procesindustrie;
•  Je stelt hoge eisen aan kwaliteit in een productieproces;
•  Je bent proactief en stressbestendig;
•  Je vindt het leuk om in een ploeg te werken maar kunt ook prima zelfstandig technische uitdagingen aan;
•  Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

WAAROM WIJ? 
•  Werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie;
•  Uitdagende functie op zowel technisch als op organisatorisch vlak;
•  Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei;
•  Informele cultuur met een gezellige personeelsvereniging;
•  Prima arbeidsvoorwaardenpakket.

INTERESSE? 
Stuur je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “Sollicitatie Omsteller” 

OMSTELLER
2-PLOEG
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