
plastic verpakkingen

Voor informatie kun je contact opnemen met Rob Hidding, telefoon 0299-398841.
Je kunt ook direct een brief en cv sturen naar KIVO, Postbus 42, 1130 AA Volendam 
of per email aan rhidding@kivo.nl

Werken bij
Ben jij thuis in de techniek en zoek je 

een uitdagende baan bij een 

Volendams topbedrijf? Kom dan 

werken bij KIVO. Ruim 50 jaar zijn 

we toonaangevend op het gebied 

van polyethyleen verpakkingen. We bieden 

onze 200 medewerkers een professionele 

en betrouwbare werkomgeving.

Allround monteur technische dienst
De functie
  Lokaliseren van storingen aan machines en installaties 
   en de oorzaak hiervan
  Elektrotechnisch en werktuigbouwkundig repareren, 
   verbeteren en onderhouden van machines en installaties
Het profi el en arbeidsvoorwaarden
  MBO-niveau richting elektrotechniek
  Enkele jaren ervaring als storings-/elektromonteur, 
   bij voorkeur in een machinefabriek
  Enige kennis van PLC’s en frequentieregelaars is een pré
  Affi niteit met werktuigbouwkunde
  Bereidheid in 2-ploegendienst te werken
  Prettige werksfeer binnen een leuk team
  Salarisniveau tot 43.407,- bruto per jaar excl. overwerk

Innovation is our motivation

Flexodrukker
De functie
  Zorgen voor tijdige aanwezigheid van benodigde materialen (folie, inkt, etc.)  
   Inbouwen van drukcilinders, rakels en presseurs in een W&H Mirafl ex 
fl exodruk machine 

  Inhangen van rollen en doorvoeren van de foliebaan
    Instellen van de machine m.b.v. centrale procesbesturing en decentrale 
regeleenheden (o.a. temperatuur, snelheid, druk, rapport- en registerbesturing)

   Controleren van instellingen aan de hand van een proefrun, corrigeren van 
instellingen ter optimalisering van het resultaat en op normstelling brengen 
van de machine

  Schoonhouden van de werkomgeving
Het profi el en arbeidsvoorwaarden
  Bij voorkeur een technische opleiding en grafi sche kennis op MBO-niveau
  Circa 5 jaar relevante werkervaring
  Beheersing van kleurenleer en kennis van oplosmiddelen en drukinkten
  Een goed kleuronderscheidingsvermogen 
  Bereidheid fulltime in 5-ploegendienst te werken (2x ochtend-, 2x middag- 

   en 2x nachtdienst, waarna 4 dagen rust en 33,6 uur/week)
  Salarisniveau 5-ploegendienst: 37.390,- tot 42.678,- bruto per jaar excl. overwerk


