
 
 

  
 
 

VACATURE 
 
Recell® is de duurzaamste cellulose voor een circulaire en groene economie. Bij Recell Group BV 
werken we aan een duurzame wereld door producten te maken uit tertiaire cellulose (papiervezels ge-
upcycled uit reststromen). Recell® wordt onder andere ingezet bij de aanleg van nieuwe wegen, in 
composietmaterialen en voor biobased chemicals. Zo vind je onze Recell® al in fietspaden en wegen 
in onder andere Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Groningen. Recell Group BV is een jong en 
innovatief bedrijf gevestigd in Leeuwarden en Groningen. 
 
In verband met productieopschaling van Recell®, zijn wij in Groningen per direct op zoek naar een 
gemotiveerde en enthousiaste: 

 
(junior) Operator (32 - 40 uur p/w) 

 
De werkzaamheden die wij bieden zijn o.a.: 

- Het zelfstandig dagelijks bedrijven en aansturen van een productieproces inclusief 
kwaliteitscontrole. Dit alles in nauwe samenwerking met je collega’s en leidinggevende;   

- Verrichten van onderhoud en kleine reparaties; 
- Schoonmaken van de machine en de werkomgeving. 

 
Wat wij zoeken: 

- Je hebt een  brede interesse richting  procestechniek, werktuigbouwkunde of elektrotechniek; 
- Je hebt affiniteit met het bedrijven van mechanische installaties; 
- Je hebt ervaring met werken in een productieomgeving (eventueel in stages); 
- Je hebt een hands-on mentaliteit en bent niet bang om vieze handen te krijgen; 
- Pré: actief meedenken, bijvoorbeeld door het indienen van verbetervoorstellen om het 

productieproces te optimaliseren; 
- Pré: Je bent in bezit van een Heftruckcertificaat of je bent bereid deze te halen; 
- Pré je bent in het bezit van een VCA certificaat of bent bereid deze te halen; 
- Je kunt goed zelfstandig werken; 
- Je bent milieu- en veiligheidsbewust; 
- Je bent woonachtig in de omgeving van Groningen; 
- Pré: op korte termijn beschikbaar. 

 
Wat je van ons kan verwachten: 

- Prettige collegiale, maar ook doelgerichte werksfeer; 
- Marktconform salaris; 
- Je krijgt om te beginnen een (half)jaarcontract: 
- Ruimte voor eigen inbreng en initiatieven; 
- Werken voor een jong, innovatief en groeiend bedrijf met korte lijnen; 
- Bedrijfsborrels. 

 
 
Spreekt deze functie jou aan en heb je affiniteit met de biobased/circulaire economie?  
Stuur dan nu je C.V. en motivatie naar m.lamain@recell.eu. Voor meer info kun je bellen naar 085-
0711925 en vragen naar Yme Flapper of Miranda Lamain.  


