Werken bij Prins Maasdijk betekent werken in een gezellig team met een informele cultuur
met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wij
verwelkomen graag in onze eigen spuiterij een:

Industrie Spuiter
Een collega die zorgt voor het netjes en secuur spuiten van onze heftrucks. Jij bent
verantwoordelijk voor het spuiten van complete heftrucks nieuw in de lak. Tevens worden
onderdelen zoals frames en brandstoftanks door jou gespoten.
Dagelijks heb je contact met de leidinggevende over wat er op de planning staat. Jij maakt
hierop je eigen planning.
Werkzaamheden:
•
Het voorwerk aan de te spuiten onderdelen. Denk hierbij aan ontvetten, verwijderen
van oude laklagen, aanbrengen van grondmateriaal, schuren en plamuren.
•
Het afplakken van de niet te spuiten onderdelen en na afloop zorgen voor het
verwijderen van het plakmateriaal.
•
Het op kleur mengen van de lak en aanbrengen van de lak op (delen van) de
carrosserie door middel van industrie spuiten.
Onze ideale collega is iemand:
•
Die secuur werkt en weet van aanpakken,
•
Met een zelfstandige en georganiseerde werkhouding,
•
Met ervaring met het werken op basis van de voorschriften op het gebied van
kwaliteit, veiligheid en milieu,
•
Die in staat is om zelfstandig te werken binnen een klein team,
•
Met ervaring met spuitwerk.
Wat bieden we je?
•
Een leuke werksfeer binnen een gezonde organisatie,
•
Een goed salaris conform CAO Metalektro,
•
27 vakantiedagen o.b.v. fulltime dienstverband,
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij investeren in onze medewerkers. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van
jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen hierin een rol.
Bedrijfsprofiel
Prins Maasdijk is een bijna 60 jaar jong bedrijf en de grootste leverancier van Intern transport
materieel, motoren en generatorsets in het Westland.
Voor een eerste indruk van ons bedrijf bezoek je onze website: www.prinsmaasdijk.nl
Denk jij dat jij de persoon bent die wij zoeken, solliciteer dan direct: upload jouw CV en
motivatiebrief via onze website.

