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Ter versterking van ons team met chemische toppers zoeken wij een 

Production Operator (2-ploegen) 

 

Ben jij Production Operator en op zoek naar een bedrijf waar je geen nummer bent maar onderdeel van een 

hecht team met familiaire werksfeer en échte aandacht voor mensen? Kom dan bij ons top-team!   

Jouw functie: 

In de rol van Production Operator werk je in een klein team samen met een Senior Production Operator aan 

het veilig en kwalitatief produceren van chemicaliën. Waarbij je al snel diverse producten geheel zelfstandig zal 

mogen maken. Voor de complexere producten zullen we je on the job en theoretisch trainen zodat jij binnen 

korte termijn kunt doorgroeien naar Senior Production Operator.  

Graag gaan we ook met jou de uitdaging aan om jezelf als operator verder bij te scholen op het gebied van 

vakgerichte opleidingen zoals VAPRO.  

Andere taken die tot je takkenpakket behoren zijn: 

 Het afvullen van producten in emballage en het etiketteren 

 Instellen en bijstellen van machines en installaties op onze afvulautomaten 

 Nemen van monsters van de te produceren producten 

 Reinigen van installaties en schoonhouden van de werklocatie 

 Meedenken over procesverbeteringen 

 Vervoeren van producten met een vorkheftruck 

Wat breng je mee: 

Voel jij de chemie al ontstaan met AD?  Dan vinden wij het belangrijk dat je de volgende kennis en kunde 

meebrengt: 

Op het vlak van scholing: 

 LBO/MBO werk- en denkniveau 

 Afgeronde VAPRO-basis en start met VAPRO-A is een pré 

 Een geldig vorkheftruckcertificaat is een pré 

 VCA-1 diploma is een pré 

Deze kwaliteiten en vaardigheden vul je aan met:  

 Enthousiasme en een aanpakkers mentaliteit  

 Teamplayer, je vindt het leuk om samen met een team te knallen  

 Flexibiliteit, je werkt in 2 ploegen (vroege ploeg start om 06:00 uur en late ploeg om 14:30 uur) 

 Ambitie en de wens om jezelf te blijven ontwikkelen en door te groeien: je vindt het leuk om 

aanvullende cursussen en opleidingen te volgen 
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Wat bieden wij: 

Om onze organisatie en processen nog kwalitatiever, veiliger en duurzamer te maken, investeren we bij AD 

continue in de ontwikkeling van nieuwe, en de verbetering van bestaande productieprocessen. Het 

belangrijkste onderdeel van dit proces zijn onze mensen. Wij hechten veel waarde aan loyaliteit en langdurige 

arbeidsrelaties en besteden daarom veel aandacht aan de ontwikkeling van ons personeel. 

Wij bieden jou een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden in een 

dynamische, internationale organisatie. Met een ruim aanbod van cursussen en opleidingen dragen wij graag 

ons steentje bij aan jouw professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. 

 Fulltime baan, bij gebleken geschiktheid vaste aanstelling 

 Functie met mooie doorgroei mogelijkheden 

 Werken in een familiaire sfeer 

 Studiemogelijkheden 

 Werken in teamverband 

 Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

Over AD: 

AD International, op industrieterrein Dintelmond te Heijningen, produceert chemicaliën voor industriële 

toepassingen. Belangrijk speerpunt zijn de eigen ontwikkelde producten voor de oppervlaktebehandeling van 

metalen ter vervanging van chroom(VI), deze producten worden overal gebruikt waar metaal wordt toegepast 

en extra bescherming nodig heeft. Dat varieert van aluminium kozijnen tot mobiele telefoons, tot zware 

machinebouw. De producten zorgen onder meer voor betere lakhechting en bescherming tegen corrosie en 

zijn beter voor mens en milieu. Zo won AD recent de award voor het meest innovatieve bedrijf in de regio 

Moerdijk. AD produceert voor vooraanstaande internationale klanten. De volledige jaarproductie van 15 

miljoen kilo wordt in de fabriek in Heijningen gemaakt. “Dat zegt iets over de waarde van onze producten. 

Want logistiek is duur. Het betekent dus iets als een klant aan de andere kant van de wereld zegt: wij willen 

toch dat product uit West-Brabant. ''  

Met een hecht, betrokken en gezellig “Brabants” team werken we om AD International als organisatie iedere 

dag nog beter te maken en verder te laten groeien. We vinden een goede werksfeer belangrijk, iedereen moet 

zich thuis voelen en plezier beleven aan het werk. Wij zijn ervan overtuigd dat je dan het beste uit jezelf kunt 

halen en je het meeste voor collega’s en klanten kunt betekenen. Mensen die bij AD International werken zijn 

trots op wat ze, als een bedrijf in de polder, doen.  Naast hard werken, is ontspanning net zo belangrijk, zo is 

het jaarlijkse dart toernooi altijd een hoogtepunt. Ook heeft AD een actieve personeelsvereniging.  

Ben jij onze nieuwe chemische topper? 

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we je sollicitatie middels een beknopte 

motivatie + CV op r.verbeek@adinternationalbv.com Wanneer je vragen hebt over deze vacature kun je 

contact opnemen met Robbin Verbeek op het telefoonnummer 0167-526979. Kijk tevens ook eens op onze 

website www.adinternationalbv.com 
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