
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanisch Operator

Arkel, Nederland Fulltime of Parttime, 2- of 3-ploegendienst

___ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee 

de huidige bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel 

Europa zetten we ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, 

langer meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen. 

Jouw Rol 

____ 

• Je zorgt er samen met jouw collega’s voor dat de 

producten goed van de band komen zodat onze 

klanten tevreden zijn 

• Je zorgt, door regelmatige kwaliteitscontrole, dat de 

kwaliteit van onze producten op orde is 

• Je geeft input en denkt mee over werkprocessen en 

verbeteringen 

• Het sleutelen laten we aan de technische dienst over, 

maar het verhelpen van kleine storingen pak je wel 

op 

• Afhankelijk van de machine waar je aan staat, stapel 

je zelf de producten op de pallet 

 

 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: MBO werk en denkniveau  

• Werkervaring: enkele jaren werkervaring als 
Mechanisch Operator 

• Ontwikkeling: Bereidheid om meerdere machines 
te leren en bereidheid om in jezelf te investeren door 
middel van het volgen van een opleiding 

• Talenkennis: Beheersing van de Nederlandse taal 

• Vaardigheden: Je toont initiatief, bent 
resultaatgericht en werk graag met andere mensen 
samen. 

Voordelen 

____ 

• Team: je komt te werken in een hecht team dat er 
regelmatig met elkaar op uit gaat  

• Uitjes: elk jaar is er een jaarlijks terugkerende BBQ 
voor het hele gezin en een sfeervol kerstdiner 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden zoals 30 vrije dagen en een 
leasefiets regeling. 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 
middel van coaching of het volgen van opleidingen

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag per e-mail. Heb je vragen over deze functie? Jouw vragen 

beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux 
06 25008600 (ook via WhatsApp) 
Linda.smit@cpg-europe.com 

 

Construction Products Group Netherlands 
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel

 


