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360 Compounding zoekt
PRODUCTIEMEDEWERKERS!

Snelgroeiend bedrijf in circulaire plas� cs zoekt gemo� veerde pro-
duc� emedewerkers. Wij zijn 360 Compounding en maken in Tholen 
kunststo� orrels van gerecycled maalgoed voor de plas� c verwerkende 
industrie. Ben jij iemand of ken jij iemand die een uitdaging niet uit de 
weg gaat, neem dan direct contact op met een van de onderstaande 
e-mails of loop gewoon even bij ons binnen: Curieweg 5, 4691 ST
Tholen (industrieterrein welgelegen).

Werkzaamheden
• Opstarten, afstellen, omze� en en schoonmaken van de extruders
•  Orderpikken, regelen van de aanvoer van de grond- en hulpstoff en 

met he� ruck
• Bewaken en controleren van het proces, signaleren van afwijkingen
• Vullen van silo’s, menginstalla� es en extruders
• Laden, lossen en wegen van verschillende vrachten
•  Signalering van storingen, uitvoeren kleine repara� es, vervangen van 

fi lters
• Nemen van monsters, uitvoeren kwaliteitscontrole
• Schoonmaak volgens voorschri�  bij produc� ewisselingen
•  Schoonhouden van de werkplaats en bijdragen aan een veilige

werkomgeving
• Overige werkzaamheden

Func� e-eisen
• Liefst relevante werkervaring
• Nauwkeurig en ople� end (veiligheidsbewust)
• Zelfstandig en verantwoordelijk
• Ervaring op de he� ruck (cer� fi caat is een pre)
• Gedreven om kwalita� ef goed werk te verrichten
•  In goede fysieke condi� e (medische keuring kan deel uitmaken van 

selec� eprocedure)

Wij bieden
• Een goed marktconform salaris op basis van jouw ervaring
• Eigen verantwoordelijkheid
• Flexibiliteit
• Een Full� mebaan met zicht op een vast dienstverband
• Een fi jne werkplek, met leuke collega’s
• Werk� jden in drie ploegen (met 18,5% toeslag)

Als je geïnteresseerd bent in deze vacature kun je contact opnemen 
met Chris Hartog op tel no. 0612771231.

Je kunt ook een e-mail sturen naar
chris@360compounding.nl
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360 Compounding zoekt productiemedewerkers!

Snelgroeiend bedrijf in circulaire plastics zoekt gemotiveerde productiemedewerkers.
Wij zijn 360 Compounding en maken in Tholen kunststofkorrels van gerecycled maalgoed
voor de plastic verwerkende industrie. Ben jij iemand of ken jij iemand die een uitdaging niet 
uit de weg gaat, neem dan direct contact op met een van de onderstaande e-mails of loop 
gewoon even bij ons binnen: Curieweg 5, 4691 ST Tholen (industrieterrein welgelegen).

Werkzaamheden
• Opstarten, afstellen, omzetten en schoonmaken van de extruders
• Orderpikken, regelen van de aanvoer van de grond- en hulpstoffen met heftruck
• Bewaken en controleren van het proces, signaleren van afwijkingen
• Vullen van silo’s, menginstallaties en extruders
• Laden, lossen en wegen van verschillende vrachten
• Signalering van storingen, uitvoeren kleine reparaties, vervangen van filters
• Nemen van monsters, uitvoeren kwaliteitscontrole
• Schoonmaak volgens voorschrift bij productiewisselingen
• Schoonhouden van de werkplaats en bijdragen aan een veilige werkomgeving
• Overige werkzaamheden

Functie-eisen
• Liefst relevante werkervaring
• Nauwkeurig en oplettend (veiligheidsbewust)
• Zelfstandig en verantwoordelijk
• Ervaring op de heftruck (certificaat is een pre)
• Gedreven om kwalitatief goed werk te verrichten
• In goede fysieke conditie (medische keuring kan deel uitmaken van selectieprocedure)

Wij bieden
• Een goed marktconform salaris op basis van jouw ervaring
• Eigen verantwoordelijkheid
• Flexibiliteit
• Een Fulltimebaan met zicht op een vast dienstverband
• Een fijne werkplek, met leuke collega’s
• Werktijden in drie ploegen (met 18,5% toeslag)

Als je geïnteresseerd bent in deze vacature kun je contact opnemen met Albert Huisman of 
Chris Hartog op tel no. 0164 685455. Je kunt ook een e-mail sturen naar 

albert@360compounding.nl of chris@360compounding.nl


