
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijn Operator 

Arkel  Parttime of Fulltime, 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 
____ 

 
• Als Lijnoperator stel je de machine in op de juiste 

specificaties zodat het product goed geproduceerd 

wordt. 

• Je zorgt dat de machine goed blijft draaien en 

verhelpt kleine storingen zelf. 

• Je zorgt dat de gaskoppen op de juiste manier 

aangebracht worden 

• Je controleert of alle materialen beschikbaar zijn 

voordat de productie start 

• Je voert kwaliteitscontroles uit 

• Je stuurt (in toerbeurt) medewerkers aan de lijn aan. 

• Je zorgt voor de juiste bevoorrading van 

halffabricaten 

 
Vaardigheden 
____ 

• Werkervaring: Je hebt enkele jaren werkervaring met 

het zelfstandig draaien van de productielijn 
• Taalkennis: Je kunt een gesprek in het Nederlands 

voeren en kunt opschrijven wat voor soort storing de 

machine heeft 
• Samenwerken: Je werkt graag samen met andere 

mensen 
• Meedenken: Je denkt mee met hoe dingen beter of 

anders kunnen 

Werken bij CPG 
____ 

• Arbeidsvoorwaarden:  

We bieden je een bruto salaris tussen de € 2.400,- en  

€ 2.800,- per maand op fulltime basis. Daarnaast 

ontvang je een ploegentoeslag van 13% bij een 2-

ploegendienst en een ploegentoeslag van 27% bij een 

3-ploegendienst. Overuren worden betaald tegen 125% 

of 150%, afhankelijk van het moment waarop je de 

overuren maakt. We bieden 30 vakantiedagen per jaar 

op fulltime basis. 

• CPG:  
We zijn een gezonde onderneming die groeit. 
We streven naar een inclusieve cultuur waarin we 
diversiteit omarmen. 

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 

CPG Netherlands 
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel

 

cpg-europe.com 


