
Bijlard International 

Wij zijn op zoek naar een ervaren operator (productiemedewerker) voor een fulltime functie. 

We zijn voor deze functie op zoek naar een operator of ervaren, verantwoordelijke 

productiekracht. Heb jij oog voor detail en wil jij een baan waarbij je de hele dag in beweging 

bent dan is deze vacature voor jou! Het gaat om een functie voor de lange termijn.  

Ben je een echte aanpakker, flexibel en toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zoeken we jou! 

In de fabriek in Zoetermeer variëren je werkzaamheden van werken aan machines tot 
mengen van grondstoffen en het afvullen van lijmen en kitten in kokers, worsten, emmers en 
vaten. Je gaat samenwerken met een jong, ambitieus, multicultureel en dynamisch team 
waarin iedereen bijdraagt aan een positieve productieomgeving. 

Ben jij verantwoordelijk en zoek jij een uitdagende en stabiele baan waar je voor langere tijd 
wilt blijven werken? Herken je jezelf hierin?  

Wat maak je waar? 

 Instellen en afstellen van machines 
 Kleine storingen verhelpen 
 Verantwoordelijk voor de output van de machine 
 Het schoonhouden van de machines en de werkomgeving 

Wat zoeken we in jou? 

 Je hebt ervaring als productiemedewerker 

 Je houdt van uitdagingen, zowel gepland als ad hoc 

 Je kunt goed schakelen tussen verschillende taken 

 Je bent secuur en werkt graag met moderne apparatuur 

 Je wilt graag werken in een snel veranderende omgeving 

 Aantoonbaar werkervaring in een magazijn 

 Je houdt ervan om iets te leren 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wat bieden we jou? 

 Fulltime vaste functie 
 Je kunt jezelf ontwikkelen en eventueel verder groeien in taken en 

verantwoordelijkheden 
 Een positieve, professionele werksfeer 
 Mogelijk om in dagdiensten of in ploegendiensten te werken. 
 Na een tijdelijk contract werk je toe naar een contract voor onbepaalde tijd  

 Prima salaris overurentoeslag en vakantiegeld  

 Uitstekende werkgever met lange termijnvisie 

 Een fulltimebaan 

 24 vakantiedagen per jaar 

Vaardigheden 

 Ervaring als operator of stabiele ervaring als productiemedewerker 
 Bekend met het bedienen, instellen en afstellen van machines 
 Zelfstandig werkend, verantwoordelijk en flexibel ingesteld 



 

Waar kom je te werken? 

Bijlard International is succesvol in het produceren en verdelen van lijmen en kitten voor de 

nationale en internationale markt. Het productieteam telt 20 medewerkers verdeeld over 

verschillende disciplines.   

Wil je onze nieuwe collega worden? 

Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! info@bijlard.com 

 

Scholing: LBO 
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