
 

 

Mee-werker Productielijn 
 
Henkel is een productiebedrijf in Scheemda. Dit bedrijf werkt met oplosmiddelen en speciale 
coatings voor pruducten in de Auto- en electronica – industrie en ASK Academies van 
Schwarzkopf en ac. De oplossingen zijn verwerkt in een product welke afgevuld moeten worden. 
Wij zijn opzoek naar een mee-werker die ondersteuning biedt bij een productielijn waar de 
producten in blikken gemaakt wordt, gestickerd en in dozen verpakt wordt. 
Het bedrijf schrijft de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor die gedragen  
dienen te worden zoals gelaatmasker, veiligheidsschoenen. De werkplek valt onder Begeleid 
Werken en wordt begeleid door een trajectbegeleider van Cosis. De trajectbegeleider 
onderhoudt het contact met de werkplek. In het intakegesprek onderzoekt de trajectbegeleider 
samen met jou of je beschikt over de juiste vaardigheden voor Begeleid Werken. Ook kan er 
afstemming gewenst zijn met overige betrokken begeleiders om met elkaar in te  
schatten of de vacature passend is. 
 
Wat zijn de werkzaamheden: 

• Je ondersteunt een productie-mee-werker op een vaste afdeling in het proces van 
blikken vullen, stickeren van blikken en deze in dozen verpakken.  

• Je wordt begeleid door een vaste medewerker van Henkel die jouw aanspreekpunt is 
 
Wat vragen we van jou? 

• Je bent in het bezit van een geldige WMO of WLZ indicatie 
• Dat je goede werknemersvaardigheden beheerst 
• Je kent de regels mbt vakantie, verzuim en op tijd komen 
• Je weet welk gedrag en welke vaardigheden horen bij een goede werkhouding voor de 

werknemer 
• Je weet op een goede manier iets te bespreken 
• Je kan met kritiek omgaan 
• Je kan goed samenwerken met collega’s  en begeleiding 
• Je kan zelfstandig werken 
• Je kan goed met mensen omgaan 
• Je kan zelfstandig taken uitvoeren zonder begeleiding en/of begeleiding op de 

achtergrond (na inwerkperiode) 
• Je houdt je aan veiligheidsvoorschriften van het bedrijf 

 
   Wat bieden we jou? 

• Een leuke en uitdagende werkplek 
• Je krijgt ondersteuning van een trajectbegeleider van Cosis en op de afdeling heb je een 

vaste mederwerker die jouw aanspreekpunt is. 
 
Werktijden/Werkdagen: 
Werkdagen en tijden in overleg 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Naam:                                     Ria Potze 
Telefoonnummer:            06-83277731 
Emailadres:                         r.potze@cosis.nu  
 
 
 
 


