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Huntsman Holland in Rotterdam, is op zoek naar nieuwe collega's. Collega's die naast de juiste
opleiding beschikken over goede communicatieve vaardigheden én voor de juiste chemie
zorgen. Bij Huntsman maakt niet de techniek, maar de mens het verschil. De ‘zorg voor een
veilige toekomst’ voor onze medewerkers en onze omgeving komt bij ons op de eerste plaats.
Een ander kenmerk voor Huntsman Holland is, los van de gelegenheid tot persoonlijke
ontwikkeling, de open en informele werksfeer. Huntsman Holland maakt deel uit van Huntsman
Corporation, een Amerikaans chemieconcern met meer dan 16.000 medewerkers, die
wereldwijd op verschillende locaties werkzaam zijn.
De Rotterdamse moderne en kleurrijke fabrieken leveren de grondstoffen voor de Europese
polyurethaanindustrie. Polyurethanen zijn niet meer weg te denken uit onze moderne
samenleving: we slapen (matrassen) en lopen (schoenen) erop en sporten ermee (surfplanken,
skeelers en voetballen). Ook isoleren we onze huizen en gebouwen ermee (PUR-schuim). Bij
Huntsman Holland werken circa 350 medewerkers in kwaliteitscontrole, Productie,
Maintenance, Supply Chain, Finance en andere ondersteunende afdelingen.

Wij zijn op zoek naar Process Operators
Jij
bent als operator in de Rozenburg Upstream- of Downstreamfabrieken
verantwoordelijk voor een veilige en milieuverantwoorde bediening
van de installaties. De ploeg bestaat uit een team van zes tot twaalf collega’s
waarin je na een inwerkperiode met je opgedane kennis meedenkt over
een efficiënte en veilige procesvoering. Je wordt intern opgeleid. Door het opdoen
van ervaring en het afronden van interne opleidingen leer je de fabrieken steeds
beter kennen en kun je doorgroeien naar allround of control room operator.
Je werkt in een 5-ploegendienst volgens een 2-2-2 rooster.

Jij hebt
° oog voor je collega’s en de omgeving
° graag collega’s om je heen die waarderen wat je doet en wie je bent
° goede communicatieve vaardigheden
° een niveau 4 (AOT/MTS)-diploma of VAPRO C-diploma
° tussen 0 en 5 jaar werkervaring in de chemische industrie en maakt graag optimaal
gebruik van je vakkennis
° ambitie en de drive je verder te ontwikkelen
° besluitvaardigheid

Wij bieden
Een uitstekend basissalaris afhankelijk van opleiding en ervaring met onder andere een
vaste 13e maand, compleet pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
reiskostenregeling, collectieve ziektekostenverzekering, een uitstekende en flexibele
pensioenregeling. Kortom een volwassen en uitgekristalliseerd arbeidsvoorwaarden
pakket.

Zijn wij samen een succesformule?
Human Resources Adviser Pieter Kok is tijdens dagdienst op 0181- 292118 te bereiken
voor het beantwoorden van vragen en/of het geven van informatie.
Stuur je sollicitatie en CV naar solliciteren@huntsman.com t.a.v. de afdeling Human
Resources.

Voor meer informatie over Huntsman Holland en deze vacature zie onze website
www.huntsman.nl/werk.

