
VAPRO in eigen huis

‘Op 1 september starten we met de VAPRO-

opleiding in een groep van tien studenten. Start 

de één met de opleiding tot Basisoperator, de 

ander gaat voor Proces Operator A, weer een 

ander voor B. Al naar gelang het instroom-

niveau duurt de opleiding één of twee jaar. 

Voorafgaand aan de opleiding testen we het 

niveau van de medewerker en vervolgens stem-

men we de opleiding daarop af. De opleiding 

Basisoperator is bestemd voor iedereen in 

het productieproces die een uitvoerende taak 

vervult in de procesindustrie. Bij deze oplei-

ding gaat het met name om het verkrijgen van 

een stuk basiskennis. Een medewerker met 

Proces Operator A en B heeft na afloop van de 

opleiding voldoende kennis en vaardigheden in 

huis om zelfstandig installaties en processen te 

bewaken en te regelen’, vertelt John Venerius.

Even op de tanden bijten

Paul Bergsma, Operator Extrusie, is enthou-

siast over de opleidingsplannen en start 

bin  nen kort met Proces Operator B. ‘Het bevalt 

me prima bij Plalloy en wil me graag verder 

ontwikkelen. Wil ik verder groeien binnen  

Plalloy, dan kan dat alleen met een opleiding. 

Ik realiseer me dat het een pittige tijd zal wor-

den. Niet alleen voor mij, ook voor mijn gezin. 

Daar hebben we het uitgebreid over gehad. We 

zullen af en toe op de tanden moeten bijten, 

maar we weten waarvoor ik het doe. Als het 

thuisfront achter je staat, dan kun je het aan, 

daar ben ik van overtuigd’, vervolgt Paul.  

100% succes 

‘Ons belangrijkste doel is dat iedereen zijn 

opleiding afmaakt’, vervolgt Roger. ‘Voor 

ons houdt dat in dat we de medewerkers zo 

goed mogelijk faciliteren en tegemoetkomen. 

Een belangrijk verschil is dat we het theore-

tische gedeelte van de opleiding helemaal in 

huis gaan doen. De docenten van CBT en de 

studenten krijgen een compleet ingericht oplei-

dingslokaal op ons eigen terrein. Zo hoeven de 

medewerkers niet meer te reizen en kunnen ze 

direct na of voor aanvang van hun dienst met 

de studie aan de slag.’ 

Op zoek naar nieuwe mensen

‘We willen met tien studenten starten: zes van 

onze eigen medewerkers en vier nieuwe mede-

werkers die we in nauwe samenwerking met 

Flexpoint gaan werven. ‘We werken al jaren 

samen met Flexpoint op het gebied van perso-

neel. Of het nu gaat om uitzenden, werving & 

selectie of het opzetten van een opleidingsplan. 

We hebben al voor veel uitdagingen gestaan 

en leren daarbij vooral ook van elkaar. Op die 

manier ontstaat een sterke samenwerking en 

kunnen we samen de toekomst aan.’

Starten met opleiding?

‘Om in aanmerking te komen voor de op-

leiding Proces Operator A, heb je minmaal 

een MAVO diploma of een diploma VBO op 

B niveau met exacte vakken of gelijkwaardig 

nodig. Voor de opleiding Basisoperator zijn 

enkele jaren VBO of MAVO nodig. De opleiding 

heeft een theoretisch en een praktisch deel. ’ 

licht Roger toe. 

Baangarantie

Voor het praktische gedeelte van de opleiding 

werk je full-time, in 3- of 5-ploegendienst bij 

Plalloy. Gedurende het opleidingstraject ben je 

door Flexpoint gedetacheerd bij Plalloy. Heb je 

je opleiding succesvol afgerond, dan biedt  

Plalloy je de garantie van een vaste baan.

Interesse? Meld je aan en kom langs!

Op donderdag 26 juni organiseren Plalloy, 

CBT en Flexpoint twee informatiesessies voor 

geïnteresseerde kandidaten: 11.00 uur en 16.00 

uur. De sessie duren ongeveer 1,5 uur waarbij je 

meer informatie ontvangt over de opleidings-

mogelijkheden en werken bij Plalloy. Natuurlijk 

word je ook rondgeleid door de productiefacili-

teit van Plalloy. Meld je nu, geheel vrijblijvend, 

aan bij Flexpoint. 

Aanmelden

Bel of ga langs bij Flexpoint Heerlen Industrie, 

Akerstraat 21, Heerlen, tel. 045-5743444 of 

email heerlen@flexpoint.nl

Het succes van je onderneming valt of staat met de kwaliteit van je medewerkers. Heb je goede mensen in 
huis, dan kun je de strijd met de markt aan. Plalloy MTD, producent van kunststof granulaatkorrels, zag in de 
afgelopen jaren de arbeidsmarkt krapper en de eisen van de klant strenger worden. ‘Vanaf dat moment zijn we 
onze mensen zelf gaan opleiden’, vertellen Roger Hoenen, Manager Human Resources en John Venerius, Ma-
nager Productie. ‘Zowel onze huidige als nieuwe medewerkers hebben bij ons de mogelijkheid om met werken 
én leren tegelijkertijd hun toekomst vorm te geven.‘ 

Plalloy MTD B.V. 
Medewerkers geven zelf hun toekomst vorm


