
 
 

 

Join us! 

 

Waar:   Groningen (NL) 
Domein:  Operator 
Ervaring:  2+ jaar 
Opleiding:  MBO of gelijkwaardig 

 

Werken bij Foamplant is een unieke ervaring. Je krijgt de kans om te werken voor een international 

georiënteerd bedrijf met een betekenisvolle en impact gedreven missie. Een missie om veilige, 

betrouwbare en sustainable schuimen te maken voor iedereen. 

 

Daarbij werk je in de bruisende stad Groningen, waar alles op fietsafstand is. Deze internationale 

studentenstad heeft de jongste bevolking van Nederland en wordt geroemd om de gezelligheid en het 

uitgaansleven.  

Een constante en betrouwbare productie van onze innovatieve en biologisch afbreekbare schuimen is 

nu de belangrijkste activiteit bij Foamplant. Je wordt onderdeel van het Productie-team, het team 

verantwoordelijk voor het halen van de productiedoelen, met de uitdaging zowel de productie, de 

productiemethode, als het productieproces  mee te laten groeien met Foamplant: van start-up naar 

scale-up. Je werkt nauw samen met getalenteerde en gemotiveerde collega’s om gecompliceerde 

productievraagstukken op te lossen.  

 

Werkzaamheden zijn onder andere: 

 Het bedienen van onze pilot & scale-up productiehardware 

 Het bedienen van onze downstreamhardware voor verdere verwerking en verpakken van 
producten 

 Het sparren met het Productie-team en Hardware-team over continue verbeteren 

 Logistieke taken voor in- en uitgaande productieorders 

 

 



Om de stap te maken van start-up naar een volwaardig productiebedrijf zijn we op zoek naar een 

operator die gestructureerd werkt.  Naast het bedienen van de machines, denk je mee en kom je met 

voortsellen om onze productie te standaardiseren en optimaliseren. Hiermee zorg je ervoor dat onze 

producten elke keer aan de kwaliteitseisen voldoen en daarbij dat de productiviteit blijft toenemen. 

Verder zoeken we iemand met: 

 MBO OPERATOR NIV 4 of gelijkwaardig 

 2 jaar relevante werkervaring 

 De ambitie om te blijven ontwikkelen 

 Capaciteiten om in multi-disciplinaire teams te werken 

 Een natuurlijke drang om te automatiseren en optimaliseren 

 Ervaring met LEAN & 5S is een pre 

 Beheersen van Engelse taal 

 Beschikbaar voor 32 – 40 uur per week 

 

Buiten een uitdagende functie bieden we: 

 Een hoge mate van zelfstandigheid 

 De mogelijkheid om mee te werken aan de groei, ontwikkeling en het succes van Foamplant en 

mee te ontwikkelen. 

 Een rol in een multi-disciplinair team met gemotiveerde, nieuwsgierige and getalenteerde 

collega’s 

 27 vakantiedagen per jaar  

 Een pensioen van Nationale Nederlanden 

Geïnteresseerd?  
Neem contact met ons op: info@foamplant.nlof bel 06-44874093 


