CooperVision Specialty EyeCare (SEC) is gespecialiseerd in het produceren van maatwerk
lenzen met de hoogste precisie en kwaliteit. De SEC-divisie maakt deel uit van de
CooperVision organisatie, één van ‘s werelds grootste contactlenzenproducenten met meer
dan 10.000 medewerkers. Onze producten verkopen we in meer dan 100 landen, van China
tot Europa en van Afrika tot Noord- en Zuid-Amerika.
De SEC-divisie focust zich op innovatieve maatwerk contactlenzen, om voor ieder mens
wereldwijd de maximale gezichtsscherpte te behalen, ongeacht de conditie van het oog.
Door dagelijks te investeren in onze mensen en technieken werken wij aan onze kracht en
toekomst. Het hoofdkantoor van de EMEA SEC-divisie is gevestigd in Eerbeek. Daar werken
nu al meer dan 110 medewerkers aan een gezamenlijk doel, namelijk iedereen maximaal zijn
wereld laten beleven.
Op korte termijn zijn wij voor de Productie-afdeling op zoek naar een:

OPERATOR (40 uur/pw)
Als Operator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse productie van
contactlenzen. Je werkt actief mee aan een continue verbetering en optimalisatie van het
productieproces. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de te verwerken producten volgens planning.
Je bent nauwkeurig, proactief en voelt je verantwoordelijk. Daarnaast ben je communicatief
vaardig, een teamplayer en heb je enig technisch inzicht. Je denkt liever in oplossingen dan
problemen. Het betreft een 3-ploegendienst (ochtend-, middag- en nachtdienst).
Voordat je aan het werk gaat met de machines volg je eerst een uitgebreide interne opleiding.
Wat ga je doen:
•
•
•
•

Produceren van contactlenzen conform strikte werkinstructies
Bedienen van draaimachines/ robot en meetapparatuur
Gereed maken van het machinepark & randapparatuur voor productie conform
werkinstructies
Controleren van de producten conform kwaliteitseisen

De meest ideale kandidaat:
•
•
•
•
•

Heeft een afgeronde technische mbo-opleiding, niveau 3
Kan nauwkeurig werken
Vindt het werken in een team prettig
Heeft affiniteit met een computergestuurde werkomgeving
Communiceert makkelijk en heeft een positieve instelling

Wat bieden wij:
Je komt terecht bij een modern, groeiend en informeel bedrijf dat voorop loopt op het gebied van
contactlensontwikkeling. Je hebt een afwisselende functie met veel interessante uitdagingen, geen
dag is hetzelfde. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij jezelf kunt blijven ontwikkelen. Wij
kennen onder andere 30 vakantiedagen, een goede pensioenregeling en deelnamemogelijkheid in
aandelenprogramma.
Contact
Een ogentest is een onderdeel van het sollicitatieproces. Ben je enthousiast geworden en heb je
belangstelling voor deze functie? Mail dan je cv en motivatie naar werkenbij@procornea.nl. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met: Kevin Wood, Productieleider of Wendy Krans, HR
Officer: 0313-677677.

