
 
 

Vacature Proces Operator Papier Productie 

 

Meerssen Papier, onderdeel van Marsna Paper BV,  is een familiebedrijf dat sinds 1838 ambachtelijk 
industrieel papier produceert voor tal van verschillende aansprekende merken Doordat we kleine batches 
maken voor onze klanten kunnen we je een uitdagende en variërende werkplek bieden! Onze fabriek en het 
kantoor zijn gevestigd te Meerssen (LB). 
 
Wegens uitbreiding zijn wij  op zoek naar een enthousiaste Proces Operator Papier Productie. Rapporterend 
aan onze Team Leader ben je mede verantwoordelijk voor werkzaamheden voor het bedienen van onze 
papiermachines zodat we prachtige kwaliteitsproducten kunnen creëren voor onze klanten. Je werkt samen 
met een ervaren team in een 3 ploegen dienst. Het betreft een voltijds functie met uitzicht op vast 
dienstverband. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

Als proces operator heb je een functie waarbij jij verantwoordelijk bent voor de bewaking en bediening 
van diverse machines en processen tijdens de productie van het papier. Denk hierbij aan: 
 

 Het bedienen en bewaken van diverse onderdelen aan de papiermachines 

 Het uitvoeren van kwaliteitsmetingen van het papier en hierop sturen  

 Het controleren en corrigeren van het te produceren papier zodanig dat de gewenste kleur, 
gramgewicht en diverse andere parameters  van het eindproduct gerealiseerd worden, binnen de 
gestelde kwaliteitsnormen en rendementen 

 Zorg dragen voor een schone en veilige werkomgeving 

 Naleving van veiligheids- bedrijfs- en milieuvoorschriften. 
 

Persoonlijke eigenschappen 

 Je bent in het bezit van minimaal een Vapro A opleiding en je hebt interesse in papier en 
productie van deze;  

 je hebt ervaring in de procesindustrie; 
 je hebt een goed gevoel voor kleuren en kan kleuren goed onderscheiden;  
 je houdt van aanpakken, vindt het leuk om in een uitdagende omgeving te werken en bent een 

team player. 
 je bent communicatief, zelfstandig en hebt een hoog veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn; 
 je bent flexibel inzetbaar. 

Wij bieden 

 Een collegiale werksfeer; 

 Een ambachtelijke en interessante werkomgeving; 

 Veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng en groei. 
 
 

Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in bovenstaand profiel, dan komen we graag met je in 
contact! Stuur je CV met motivatie brief naar Sophie.pluim@meerssen-papier.com en maken we een 
afspraak om je rond te leiden in onze wereld!  


