
  

 

 

 

 

 

 

Wie we zijn 

Misschien ken je Holland Colours al? In ieder geval gebruik je waarschijnlijk elke dag wel producten waar 
onze kleuren in zijn verwerkt. Wij maken namelijk kleurconcentraten. Dat zijn korrels of pasta’s waarmee 
verschillende soorten plastic wordt ingekleurd. Denk bijvoorbeeld aan frisdrank en shampoo flessen, 
buizen, verf en zelfs piepschuim.  
 

De oprichters van Holland Colours hadden 40 jaar geleden een uniek idee om een succesvol bedrijf te 

realiseren: in een wereld die toen nog niet schoon was, zou het inkapselen van stoffige pigmenten een 

oplossing kunnen bieden en een markt kunnen openen. Deze ondernemersgeest vind je nu nog terug in 

onze bedrijfscultuur. Vanaf het begin zijn wij gevestigd op het industrieterrein van Apeldoorn Noord. Daar 

vind je ons hoofdkantoor en een groot fabrieksterrein.  

 

Eén van die oprichtingsprincipes was dat iedere medewerker aandeelhouder van het bedrijf moest zijn. 

Tot op de dag van vandaag zijn alle medewerkers mede eigenaar van het bedrijf. Dat creëert 

betrokkenheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. De verbondenheid met het bedrijf en onderlinge 

collegialiteit zijn kenmerkend voor Holland Colours. 

 

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken en mee te helpen bij het maken van onze producten?  

Wij zijn op zoek naar productie medewerkers, solliciteer vandaag nog! 

 

  

Onze productievestiging te Apeldoorn zoekt een: 

 

MEDEWERKER PRODUCTIE 
Standplaats Apeldoorn – 40 uur per week 

  

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden: 

• Afroepen en controleren van benodigde grondstoffen op basis van de productiebon; 

• Volgens de productiebon aanmaken van productiebatches in kuipen, waarbij er aandacht is voor 

de kwaliteit en de kwantiteit; 

• Instellen en bedienen van de machine(s) op alle productieafdelingen; 

• Aanbieden van productiemonsters aan de afdeling Kwaliteitscontrole en uitvoeren van eventuele 

bijsteladviezen; 

• Afpakken van gereed product; 

• Invullen van de productiebon en maken van uitvalmonster; 

• Schoonmaken van de machine(s), materialen en de afdeling. 

 
Wij zoeken iemand die: 

• MBO werk- en denkniveau heeft – minimaal niveau 3 (bij voorkeur richting productie); 

• De Nederlandse taal goed beheerst (i.v.m. veiligheidsinstructies en lezen van productiebonnen); 

• Een heftruck en reachtruck certificaat heeft (of bereid is deze te behalen); 

• Houdt van aanpakken, zelfstandig en in teamverband kan werken  

• Bereid is om in 2 – ploegen te werken (06.30 – 15.00 uur en 14.30 – 23.00 uur)  

• Leergierig is en ambities heeft om door te groeien in zijn rol binnen onze productieafdelingen 

(naar allround productie medewerker). 

 
Ons aanbod: 
Wij bieden een zelfstandige, uitdagende functie voor 40 uur in de week in een internationale omgeving. 
Uiteraard bieden we marktconforme arbeidsvoorwaarden en er is voldoende ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling. De Holland Colours cultuur kent de volgende kernwaarden: verantwoordelijkheid, teamwork, 
pro-activiteit, aansprakelijkheid en competentie.  

 



 

 

  

 

 

 

  

 
Solliciteren:  
Stuur je CV met (korte) motivatie naar HR@hollandcolours.com, ter attentie van mevrouw K. Mulder  
(HR Assistent). Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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