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Wil jij werken met één van onze 
geautomatiseerde snijmachines en 
meewerken aan producten zoals bijvoorbeeld 
stormbanen of ijsbaanboardingen die de hele 
wereld overgaan? Ben jij pietje precies en ga 
je voor kwaliteit? Lees dan verder! Ook als je 
net van school bent en op zoek bent naar een 
baan wordt je van harte uitgenodigd om te 
reageren. 

Over jouw rol in het team
De vrolijke kleuren van het PVC doek vallen gelijk op als je onze 
productiehal binnenkomt. Hier worden producten gemaakt waar 
je klanten blij mee maakt, van kinderen tot agrarische bedrijven, 
met andere woorden ontzettend divers. En dan ook nog eens 
internationaal. 

Jij gaat één van de twee Zünd-machines bedienen. Nadat je het 
PVC materiaal in de moderne zündmachine met een heftruck hebt 
gehangen, stel je de machine in en upload je het order bestand.  
Het is jouw verantwoordelijkheid dat de producten op de juiste 
manier gesneden worden zodat jouw collega’s het verder kunnen 
produceren voor de klant. 

Ben jij op vakantie en zie jij een stormbaan van Sidijk, dan ben je 
trots want jij weet, hier heb ik aan bijgedragen. 

Wij vragen
  Aantoonbaar MBO niveau 3;

  Een goede beheersing van de Nederlandse taal;

  Een goede beheersing van de Engelse taal is een pré.

(Leerling) Operator 
snij-afdeling 
1 FTE / 38 uur

Vacature



www.sidijk.com

Efficiency en het controleren van je eigen werk is voor jou belangrijk, oftewel kwaliteit 
leveren staat bij jou hoog in het vaandel. Jij weet je weg te vinden op de computer en 
kunt een bestand uploaden zodat de machine hier verder mee kan. Daarnaast ben je 
leergierig, denk je mee en zie je het werk liggen. Indien je nog geen ervaring hebt binnen 
een productiebedrijf of als operator, maar net klaar bent met school en graag een vak wil 
leren dan nodigen we je ook van harte uit om te reageren.  

Wij bieden:
  Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en werkervaring; 

  Een jaarcontract met vooruitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

  Een contract voor 38 uur per week waarbij je de mogelijkheid hebt om voor 40 uur 
per week aan de slag te gaan en ADV dagen op te bouwen voor meer vrije tijd;

  Vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarsalaris;

  Een pensioenregeling waarbij de werkgever 75% aan bijdraagt; 

  Een reiskostenvergoeding woon-werk verkeer;

  Voor de eerste weken tijdens het opleidingstraject een buddy/collega aan wie je al je 
vragen kunt stellen zodat jij knallend van start kunt;

  Een zelfstandige functie bij een groeiend en internationaal productiebedrijf en de 
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkeling in de functie;

  Aanvullende opleidingen en trainingen. 

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je motivatie en CV voor 14 juni 2021 naar solliciteren@sidijk.com. Bij geschikte 
kandidaten is het mogelijk dat wij voor de sluitingsdatum ook kandidaten uitnodigen voor 
een gesprek. Voor vragen kun je bellen met Trees Kempenaar, 0566 820 983.  

Solliciteer!



Over Sidijk

Bij Sidijk werken we elke dag met 
passie aan slimme en hippe producten 
voor leisure, sport en industrie. Of je nu 
gaat voor veiligheid, de fun-factor of 
functionaliteit; bij Sidijk vind je altijd 
een product dat er met kop en schouders 
boven uitsteekt. 

In 1978 begonnen we als producent van luchtkussens. 
Vandaag de dag gaan onze producten, het zijn er honderden, 
de hele wereld over. De basis van ons werk is nog altijd 
hetzelfde. Want, wie zoekt naar een unieke oplossing én 
topkwaliteit, kiest voor Sidijk.

Meer weten? Meer weten? 
Onze collega Trees

helpt je graag verder!

T +31 566 – 820 983
E solliciteren@sidijk.com

www.sidijk.com

8.500 m2 
productie 
oppervlak

Werken aan 
de mooiste 
producten!

Volledige 
productie 
binnenshuis


