
 
 
Smeermiddelen Industrie De Oliebron BV is gevestigd te Zwijndrecht en Almelo en is toonaangevend producent van een 
breed assortiment smeermiddelen ten behoeve van diverse ondernemingen, zowel binnen als buiten Europa. Productie, 
afvullen en verpakken vindt plaats op basis van kwaliteitsborging conform NEN ISO 9001, milieuzorg volgens NEN ISO 
14001 en OHSAS 18001. 

 
Wervingstekst t.b.v. de vacature Medewerker Blending 

(fulltime functie in twee ploegendienst) 
 
Op de afdeling Blending produceren (mengen) we de diverse oliën/ smeermiddelen die onze klanten bestellen. Het 
mengen/ blenden vind plaats op basis van “batch blending” in een van onze 4 blendketels. Dit gebeurt aan de hand van de 
dag planning o.b.v. vastgelegde mengprocessen en recepturen die gezamenlijk de blendopdracht vormen. De 
blendopdrachten variëren van 800 tot 36.000 liter per batch. Naast het blenden zelf is een van de belangrijkste taken het 
overpompen van gereed product naar onze afvulafdelingen. Door het op tijd overpompen wordt voorkomen dat de 
afvulafdelingen “zonder olie” komen te zitten en er productielijnen stilstaan.  
 
We verwachten dat je na een gedegen inwerkperiode, welke in de dagdienst wordt gegeven, gaat meedraaien in de twee 
ploegendienst. Het werken op de blending betekent continu schakelen tussen de diverse taken die onderdeel zijn van het 
totale (blend)proces. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan: 

 Het lezen blendopdrachten en het controleren of de juiste halffabricaten op juiste locatie staan; 

 Het handmatig koppelen van slangen in de diverse manifolts t.b.v. de aanvoer van halffabricaten en de afvoer van 
gereed product; 

 Het instellen/ bedienen van de mengketels. Dit is een combinatie van bediening via een Touch screen paneel en 
het handmatig open- en dichtzetten de diverse afsluiters in het leidingnetwerk van de ketel; 

 Het handmatig en/ of semiautomatisch doseren van (de juiste) halffabricaten; 

 Het verzorgen van de administratieve verwerking rondom de blendopdrachten (bijhouden van geschreven afvul- 
en overpomplijsten en verwerking rechtstreeks in ons computersysteem); 

 Het (tussentijds) schoonhouden van de werkplek en het onderhouden van materiaal en middelen;  

 Het nemen van monsters t.b.v. de kwaliteitscontroles die worden uitgevoerd op ons laboratorium;  

 Het signaleren, melden en oplossen van voorkomende storingen; 
 
Om het vak van blender eigen te maken moet je vooral beschikken over de juiste werkmentaliteit. Je moet nauwkeurig en 
geconcentreerd kunnen werken, ook onder druk. Je houdt van aanpakken en bent niet bang voor vuile handen. Daarbij is 
het is noodzakelijk dat je niet alleen maar opdrachten uitvoert, maar ook echt snapt waar je mee bezig bent en ziet wat de 
gevolgen zijn van iedere handeling die je verricht. Hierdoor ben je zelfstartent, neem je de verantwoordelijkheid voor je 
handelen en houdt je continu aandacht voor de kwaliteit en de veiligheid van je werkzaamheden en die van je collega’s. 
Want hoewel je goed zelfstandig moet kunnen werken is blenden vooral teamwerk waarbij je samen met je collega’s gaat 
voor het maximale resultaat van de afdeling. 
  
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met een afgeronde opleiding op minimaal VMBO niveau, bij voorkeur in 
een technische richting.  Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een (fysieke) productieomgeving. Je hebt een goede 
beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift waarbij je in staat bent om begrijpend te lezen.  
Een geldig VCA- en heftruckcertificaat zijn een pre.  
  
Wij bieden een fulltime functie in de twee ploegendienst met uitzicht op een vast dienstverband binnen een groeiende 
organisatie. Naast je basissalaris kun je rekenen op een goedpakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 
goede ploegendienstregeling en een premievrij pensioen. 

 
Herken jij jezelf als onze nieuwe collega, mail dan je motivatie en een volledig CV naar solliciteren@oliebron.nl 
 
Voor eventuele vragen neem je contact op met de heer R. Bakker van de afdeling P&O, tel: 078-6101122. 
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