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PRETTIGE 
WERKSFEER, 
GROTE 
UITDAGINGEN

a zĳ n studie Werktuigbouwkunde 
(hbo Heerlen) en master Technische 

Bestuurskunde (TU Delft) start Robbert van 
Banning in 2015 bĳ  Essity als Graduate 
Engineer. De eerste twee jaar volgt hĳ  
een internationaal trainee programma, 
het Graduate Engineer program. “Het is 
een internationaal traineeship met vier fases, 
waarin je verschillende facetten binnen 
de fabriek leert kennen. Daarnaast heb je 
meetings met trainees van andere locaties 
van het bedrĳ f. Zo leer je het bedrĳ f en 
collega’s kennen. Het traineeship begint 
met een half jaar werken op de werkvloer. 
Vervolgens ga je aan de slag als Proces 
Engineer en Project Engineer.

Na zĳ n introductiejaren is Robbert als 
Process Engineer aan het werk gegaan 

er heerst een heel vriendelĳ ke cultuur, 
niet zo macho maar heel familiair.”
“Wat mĳ n werk zo prettig maakt is de grote 
mate van vrĳ heid en verantwoordelĳ kheid. 
Ieder jaar spreek ik samen met mĳ n leiding-
gevende bepaalde doelen af. Ik ben vrĳ  
om te bepalen hoe ik deze doelen ga halen. 
Dit is een grote uitdaging en voelt misschien 
als in het diepe gegooid worden. Maar zo leer 
je wel snel zwemmen. Als je behoefte hebt 
aan veel begeleiding, dan is dat natuurlĳ k 
moeilĳ ker.”

Nieuwe machine
Komend jaar wordt een nieuwe machine 
geïnstalleerd op de productielocatie in Gennep. 
Een project voor Robbert, die er als Operational 
Integration Leader aan is verbonden, de persoon 
tussen het project en de operatie. Hĳ  zorgt 
dat het project (de machine) voldoet aan de 
specifi caties van de productielocatie en dat 
de productie- en onderhoudsafdeling met 
trainingen en onderhoudsplannen is voor-
bereid op de komst van de nieuwe machine. 
Zo is er elke paar jaar wel weer een nieuwe 
uitdaging voor Robbert.
Even voor de duidelĳ kheid: de laatste nieuwe 
machine dateert van 2011. Het gaat om een 
grote investering van een nieuwe machine 
van het formaat van een klein huizenblok. 
De keuze voor zo’n investering betekent ook 

en doorgegroeid naar Projectleider. 
Zĳ n standplaats is Gennep (Heĳ en), waar 
TENA-producten voor Personal Care worden 
gemaakt. Vanwege zĳ n expertise in de machine-
technieken gaat hĳ  soms naar andere locaties 
in de wereld waar dezelfde machines staan. 

Zweeds, familiair
Als Robbert net klaar is met zĳ n studie zoekt 
een detacheerder voor hem een goede werk-
kring. Tussen verschillende opties komt ook 
een baan bĳ  Essity op tafel. “Ik ben maar eens 
op een uitnodiging ingegaan. De gesprekken 
liepen zo prettig dat ik al snel voor Essity heb 
gekozen. Tĳ dens mĳ n studie wist ik al dat ik 
breder bezig wilde zĳ n dan alleen met Werk-
tuigbouwkundig en theoretische vraagstukken. 
Dat de gesprekken zo prettig liepen komt ook 
door de Zweedse achtergrond van het bedrĳ f: 

dat Essity nog jaren verder wil met deze 
locatie en met verdere investeringen in de 
komende jaren. Bovendien is dit project ook 
weer leidend voor vergelĳ kbare aanpassingen 
elders in de wereld. 

Wat zoekt Essity? 
“We hebben behoefte aan breed inzetbare 
mensen, gepassioneerd en met een grote mate 
van zelfstandigheid. Voor hen biedt Essity 
kansen genoeg voor een interessante 
persoonlĳ ke ontwikkeling, hier moet je zelf 
voor openstaan. We zoeken vooral mechanical 
engineers.  “Zelf heb ik bĳ voorbeeld heel veel 
aan mĳ n bredere kĳ k vanuit mĳ n opleiding 
Technische Bedrĳ fskunde. We zoeken eigenlĳ k 
een beetje een mix van beide.” 
“Enthousiasme is natuurlĳ k altĳ d een mooie 
eigenschap.  Je krĳ gt hier veel vrĳ heid waar je 
mee om moet kunnen gaan. Er zĳ n ontzettend 
veel mooie uitdagingen. Dat zĳ n voor mĳ  de 
belangrĳ ke aspecten in mĳ n werk. Verder is het 
belangrĳ k dat je in staat bent goed met  mensen 
om te kunnen gaan. Je hebt veel contact met 
operators, collega technici en  managers. 
Het meewerken op de werkvloer tĳ dens de 
eerste periode van het traineeship helpt je 
de mensen te leren kennen, te ervaren hoe 
het is in ploegen te werken, welke problemen 
er aan de lĳ n kunnen voorkomen en bovenal 
leer je de machines goed kennen.”

Aan de slag in een groot 

wereldconcern waar jij 

verantwoordelijk bent voor 

het machinepark? Met veel 

vrijheid, zelfstandigheid en 

uitdagingen? Als Mechanical 

engineer zou je eens moeten 

informeren bij Essity. De kans 

is groot dat je net zo enthousiast 

wordt als Robbert van Banning. 

N
 Robbert van Banning.

Essity is een toonaangevend wereldwĳ d 
hygiene- en gezondheidsbedrĳ f, 
toegewĳ d om het welzĳ n te verbeteren 
door middel van toonaangevende 
hygiëne- en gezondheidsoplossingen.
Ongeveer 500 miljoen mensen gebruiken 
dagelĳ ks een van deze producten. 
De merken zĳ n bĳ voorbeeld TENA, 
Tork, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, 
Tempo. Essity is over de hele wereld in 
ongeveer 150 landen werkzaam.

In Nederland zĳ n diverse vestigingen. 
Bĳ  de Essity vestiging in Gennep werken 
ongeveer 230 personeelsleden. Hier 
worden incontinentieproducten van het 
bekende merk TENA gemaakt: slabben, 
onderleggers, incontinentiemateriaal 
en de zogenaamde pants (luierbroekjes 
voor volwassenen).

Naast de Productie afdelingen hebben 
we nog een aantal andere afdelingen 
zoals Controlling, Kwaliteit, HR, Projecten 
en Utilities. Ons bedrĳ f kent een cultuur 
waarin zelfsturing, verantwoordelĳ kheid 
en teamwerk centraal staan. We hebben 
een platte organisatiestructuur waardoor 
er veel zelfsturing en verantwoordelĳ kheid 
van de medewerkers wordt verwacht.

Onze organisatie is met name interessant 
voor studenten Mechanical Engineering. 
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