Parenco groeit
Medewerkers gezocht voor Echte Banen!
Parenco is door toename van productievolumes op zoek naar nieuwe medewerkers.
Wij staan symbool voor de veranderende verhoudingen in de wereld van papier en karton.
Tot 2009 was Parenco de enige Nederlandse producent van krantenpapier. We verlegden daarna
onze focus naar reclamedrukwerk, terwijl ondertussen werd nagedacht over een switch naar
verpakkingspapier. En in 2016 was het dan zover. Het eerste golfkartonpapier rolde van de
vernieuwde papiermachine PM2, een investering van 100 miljoen euro, onder eigenaarschap van H2
Equity Partners.
Ons bedrijf beschikt over twee papiermachines en deze draaien beide op volle toeren.
Papiermachine 1 produceert grafische papierproducten, papiermachine 2 produceert
verpakkingspapier. De totale productiecapaciteit bedraagt 650.000 ton per jaar. Er wordt aan klanten
in geheel Europa geleverd. De vraag naar het Parenco-papier is zo groot dat de volumes voor een
groot deel van 2018 al zijn toegewezen aan de klanten. Deze vraag zorgt ervoor dat Parenco kan
blijven groeien.
Wij bieden dan ook Echte Banen aan. Indien je als kandidaat voldoet aan de gestelde verwachtingen,
word je direct een jaarcontract geboden. Per kwartaal wordt het functioneren besproken en als de
ontwikkeling positief is, wordt per kwartaal bekeken of het contract wordt omgezet in een contract
voor onbepaalde tijd. Geen gedoe; Parenco geeft nieuwe medewerkers het vertrouwen om te
kunnen bouwen.
De enige verplichting is dat wij je vragen om jezelf te blijven ontwikkelen en blijft werken aan je
duurzame inzetbaarheid. Er is intern een MBO-niveau 4 opleiding die is toegeschreven op het
produceren van Papier met alles wat hierbij komt kijken. Een uitgelezen kans om vanuit een vaste
baan een volgende stap in je carrière te zetten.
Voor Proces Operators (vanaf niveau 3 of Vapro B) staat bij ons de deur wagenwijd open.
Toon je interesse, en wij zullen je overtuigen van de schoonheid van het product en de hightech
status van onze processen.
Voor aanvullende informatie kijk op www.parenco.com en solliciteer. Laura Kropman is beschikbaar
om al je vragen te beantwoorden via laura.kropman@parenco.com.

