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Helvoet Rubber & Plastic 
Technologies B.V. in Tilburg is 
gespecialiseerd in het spuitgieten van 
kunststof precisieonderdelen, het volledig 
automatisch assembleren van deze 
onderdelen en het deels afvullen van 
producten voor de life sciences, 
farmaceutische en food& beverage 
markten. Daarnaast levert Helvoet  
aanvullende diensten zoals product 
ontwerp, haalbaarheidsstudies, 
prototypebouw, projectmanagement, 
ontwerp van gereedschappen, testing en 
validatie. 
 
De productieprocessen vinden plaats 
onder schone, gecontroleerde 
omstandigheden en in schone ruimtes. 
 
Er wordt prioriteit gelegd op veiligheid, 
milieu, kwaliteit, tijdigheid en efficiëntie 
om onze klanten van dienst te zijn. Bij 
Helvoet B.V. werken ruim 80 
medewerkers. Onze behaalde 
certificeringen zijn: 
 

      ISO   9001  
      ISO 13485 
      ISO 14001  
  

 

 

Operator dekenlijn  
 
momenteel in 3-ploegendienst (houd rekening met 5-ploegendienst op termijn) 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het in bedrijf houden en ombouwen van de deken-assemblagelijn 

• Het in bedrijf houden van de automatische verpakkingslijn (sealen, doosverpakking en palletiseren)  

• Verzorgen van de aanvoer van grondstoffen 

• Correct invullen en verwerken van alle productie- en palletdocumentatie en administratie zoals invullen van 
chargedocumentatie, palletkaarten, productiekaarten 

• Uitvoeren en registreren van voorgeschreven controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct 

• Melden van kwaliteitsafwijkingen 

• Verbeteringen aandragen om de productielijn te optimaliseren 

• Verhelpen van kleine storingen aan productie- en controlemiddelen  

• Assisteren van de TD bij de uitvoering van preventief onderhoud  
 

 
Opleiding en ervaring: 

• Ervaring hebben als operator, stageperiodes vallen hier ook onder. 

• Kandidaten met een afgeronde opleiding Operator A/B hebben een pré  
 
De kandidaat: 
We zoeken kandidaten die het leuk vinden om in een zelfsturend team te werken, die analytisch kunnen denken en die het 
een uitdaging vinden om aan een interessante (grote) machine te werken.  

 
 
Wij bieden: 
Een hele mooie productielijn waar je jouw kennis en vaardigheden optimaal kunt benutten. Samenwerking staat bij 
iedereen hoog in het vaandel. Het werk wordt niet als fysiek zwaar ervaren en er wordt in de gehele fabriek gewerkt onder 
schone omstandigheden. 
 
 
Sollicitatieprocedure: 
Heb je interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten en stuur een mail met je CV en een korte motivatie naar  
Caroline Bolder cbolder@helvoet.nl . Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gijs Mallens 
(teamleider), op telefoonnummer 013-5478665.  
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