
INNOVATION ENGINEER
VACATURE

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 flexibele plastic 
verpakkingen. We bieden onze 200 medewerkers een 
professionele en betrouwbare werkomgeving. 
 
Als lamineerder ben jij o.a. verantwoordelijk voor de tijdige 
aanwezigheid van materialen, inhangen van rollen en doorvoeren 
van de foliebaan, instellen en bedienen van moderne lamineer-, 
snij- en assembleermachines en oplossen van storingen, 
controleren van instellingen aan de hand van een proefrun, 
corrigeren van instellingen ter optimalisering van het resultaat 
en op normstelling brengen van de machine, kwaliteitsbewaking 
door uitvoering van testen en registratie van resultaten en ten 
slotte het schoonhouden van de werkomgeving. 
 

F U N C T I E

P R O F I E L  

A R B E I D S O M V A N G

A A N V A N G

Julianaweg 194-202 | 1131 DL Volendam | vacatures@kivo.nl | 0299-398809

Technische opleiding op tenminste MBO-niveau 2; 
Goede beheersing in woord en geschrift van Nederlandse taal;
Bereidheid fulltime in 5-ploegendienst te werken; 33.6u/week 
(2x ochtend, 2x middag, 2x nacht en vervolgens 4 dagen vrij). 

Fulltime

Per direct

VERNIEUWD KANTOOR 
 

ZEER  GOED BERE IKBAAR

Lamineerder
Vacature

Een uitdagende functie bij een familiebedrijf met groei- 
ambitie en met meerdere vestigingen in Europa. 
Prettige werksfeer binnen een leuk team. 
Ruimte voor ontwikkeling en wij zijn bereid om in jou te 
investeren. 
Bruto salaris ca. 2800,- per 4 weken (afhankelijk van 
opleiding en ervaring). 
Korting op sportschoolabonnement
Korting op sport- en vrijetijdskleding
Fietsenplan
Gezellige personeelsvereniging

W I J  B I E D E N  

S O L L I C I T E R E N
Bent u geïnteresseerd in de functie, neem dan contact op met 
Sylvia Molenaar via vacatures@kivo.nl. 
 
Of upload uw CV onderaan de webpagina via het 
contactformulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u 
op!


