
 
 

 
 

Operator (B), Emmen 
 
 
Wie zijn wij? 
 
vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het één 
van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, 
interieurbeglazing en glas specials. Binnen Vandaglas vinden we het belangrijk om een open en 
betrokken cultuur te creëren. Wanneer je aan de slag zou gaan bij ons, zal je merken dat er een 
ontspannen sfeer heerst onder collega’s. We zijn een platte organisatie, waar het heel normaal is 
om zo bij iemand binnen te lopen om een vraag te stellen of een praatje te maken. Samenwerken 
is het sleutelwoord! 
 
Jouw rol? 
 
Heb je de behoefte om fysiek bezig te zijn? Dan is de Operator functie binnen vandaglas echt iets 
voor jou. In deze afwisselende functie, in 2 of 3 ploegendienst, verricht je assemblage en 
productiewerkzaamheden met behulp van computergestuurde machines. Het betreft een 
afwisselende functie met meerdere taken/ werkzaamheden. 
Het doel is dat je zelfstandig de gehele installatie leert bedienen en de dagelijkse taken vanuit 
jouw productierol kan uitvoeren. 
 
Profiel 
 
Je bent een doener en hebt een hands on mentaliteit! Door jouw aanpak, doorzettingsvermogen 
zorg jij er voor dat alles goed op rolletjes verloopt. Daarnaast werk je en bewaak je de hoge 
kwaliteit en veiligheidsnormen binnen vandaglas. Bij voorkeur heb je ervaring in het werken in 
een productie omgeving en ervaring met het werken in ploegendienst. 
 
Wat dragen wij bij? 
 
Een uitdagende en afwisselende baan in een innovatief Glasbedrijf met een uitstekende werksfeer, 
waarin ruimte is voor eigen inbreng en ondernemerschap. Daarnaast is er sprake van een 
aantrekkelijk pakket primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is er fruit aanwezig en 
regelen we 2x een evenement met betrekking tot vitaliteit. Naast hard werken is er ook ruimte 
voor vrije tijd want je hebt 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen op jaar basis bij een fulltime 
dienstverband. 
 
Solliciteren 
 
Mail je sollicitatie en CV naar Ruben Oleman. 

e ruben.oleman@vandaglas.com 
t 026 36 29 161 (algemeen) 


