
 

 

 

Functieomschrijving 

 

Functienaam  : Allround Procesoperator / 2-2-2 rooster 

Werkterrrein  : SMA Plant Geleen 

Rapporteert aan : Operations Manager 

 

Beschrijving organisatie 

Polyscope Polymers is een chemisch bedrijf dat gelegen is op het Chemelot terrein in 

Geleen. Polyscope is een jonge en succesvolle organisatie die SMA copolymeren produceert 
voor diverse markten en toepassingen. 

Om het huidige succes van de organisatie verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar een 

gemotiveerde en enthousiaste procesoperator om onze vaste bezetting verder aan te vullen 

en te ondersteunen (m/v). 

 

Bedrijfscultuur 

Open, informeel, hands-on mentaliteit, ondernemend 

 

Functieomschrijving 

Als allround procesoperator ben je verantwoordelijk voor het aansturen en bedienen van het 

SMA productieproces zodat de productiedoelstellingen gehaald worden en de veiligheid en 

continuïteit van het proces gewaarborgd blijven. 

 

In een ploeg van 3 personen, functioneer je zowel in team als zelfstandig. Veiligheid is je 
eerste prioriteit. 

 

Nadat je zorgvuldig bent ingewerkt en kennis hebt opgebouwd van onze complexe fabriek 

ligt de uitdaging in meedenken over hoe de processen efficiënter en effectiever ingericht 

kunnen worden. 

Er wordt gestreefd naar allround operators die zowel binnen als buiten kunnen meedraaien.  

 

Kerntaken/verantwoordelijkheden: 

� Het gedurende de dienst controleren en bewaken van de toestand van de 

procesinstallatie en de voortgang van het productieproces zodat op effciënte wijze de 

doelstellingen gerealiseerd worden (veiligheid, planning, OEE, kosten, etc.);  

� Het veilig opleveren van apparatuur ten behoeve van onderhouds- en 

controlewerkzaamheden; 

� Het rapporteren en registreren van bijzonderheden m.b.t. installatieconditie, 

procesverloop en genomen acties in de daarvoor bestemde systemen. 



 

 

 

Vereiste competenties 

 

� Analytisch 

� Communicatief 

� Zelfstandig 

� Veiligheids- en kwaliteitsbewust 

� Collegiaal/teamspeler 

� Flexibele instelling 

� Vakmanschap 

� Leervermogen 

 

Functie-eisen: 

VAPRO B/C met enkele jaren relevante werkervaring in een chemische industrie is een must. 

Indien u niet voldoet aan de functie-eisen wordt uw sollicitatie niet in behandeling genomen. 

 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV + motivatie sturen naar: 

Saskia Keydener 

skeydener@polyscope.eu 

Tel. +31 - 46 75 000 10 

 

Polyscope Polymers BV 

Prins de Lignestraat 28 

6161 CZ GELEEN 

www.polyscope.eu  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

       

Polyscope 

Prins de Lignestraat 28 
6161 CZ Geleen 
The Netherlands 

Contact 

Phone + 31(0) 46 75 000 10 
info@polyscope.eu 
www.polyscope.eu 

 


