
Vacature fulltime 
poedercoaten

Het bedienen van de spui en moffel installatie, waar buis- en plaatvormige onderdelen van
voornamelijk staal worden gespoten
Het handmatig (bij)spuiten
Het ophangen, controleren, afhandelen en verpakken van de onderdelen en het verwisselen
van de verschillende kleuren poederlak 
Zorgen  voor orde en netheid op de werkplek en dragen van de voorgeschreven
persoonlijke beschermingsmiddelen
Werken  volgens planning en geldende werkinstructies 
Het verrichten van overige voorkomende productiewerkzaamheden. 

Ben jij een echte kunstenaar met coatings, is het coatingpistool je beste vriend en geef jij alle
constructies foutloos de mooiste kleuren? Dan hebben wij jou nodig om ons poedercoatteam 
 te versterken. Solliciteer direct bij Metaalplus en kom op een gezellig gesprek waarin wij jou
laten zien waar je werkt en waarin we bespreken wat de mogelijkheden en kansen voor  jou zijn.  

WIE ZIJN WIJ PRECIES:
Metaalplus is een toeleverpartner voor de engineering en productie van metalen producten en
complete machines. De activiteiten binnen Metaalplus richten zich op het ontzorgen van de
klant. Er wordt een unieke mix van technieken toegepast met betrekking tot het voorbewerken,
(robot)lassen, poedercoaten en assembleren.
Door een slim en slagvaardig werkvoorbereidingsproces kunnen we snel inspelen op de
behoefte van de klant. 
Metaalplus beschikt over een professionele engineeringsafdeling die klant specifiek (nieuwe)
producten kan optimaliseren en las- en montagetekeningen aan kan passen naar bruikbare
tekeningen voor deze afdelingen.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense. Dit betekent dat wij status en hiërarchie niet belangrijk
vinden. Wél vinden we het belangrijk dat alle medewerkers meedenken en medeverantwoording
dragen. 

WAT WORDEN JOUW TAKEN



(V)MBO opleiding, eventueel aangevuld met relevante cursussen
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Stressbestendig, collegiaal en flexibel (je kan snel schakelen tussen werkzaamheden)
Meedenken met collega's van andere afdelingen over efficiënt verwerken van de
onderdelen
Bereidheid om nieuwe dingen te leren 
Aantoonbare ervaring in het poedercoaten is een pré, maar wij staan er altijd voor open om
jou op te leiden tot poedercoater als je hiervoor ambitie hebt. 

Een marktconform salaris 
Werk in een gezellig team
Stabiel en langdurig dienstverband
Een jaarlijkse goed verzorgde BBQ inclusief de beste spareribs! 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU:
Wij zijn opzoek naar een enthousiaste en ambitieuze poedercoater die ons team komt
versterken. Daarnaast zijn wij ook opzoek naar iemand die:

WAT BIEDEN WIJ JOU:
Uiteraard bieden wij jou uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op
de CAO Klein Metaal.
Ook zijn wij altijd enthousiast voor initiatieven om je verder te ontwikkelen. Denk aan
opleidingen en/of persoonlijke ontwikkelingen. 

Daarnaast bieden wij jou ook:

Op onze website www.metaalplus.nl  laten we je graag kennismaken met onze activiteiten.

ENTHOUSIAST? DIT IS DE VOLGENDE STAP:
Enthousiast geworden van deze functie? Neem dan contact op met Eric Micklinghoff. 
EMAIL: e.micklinghoff@metaalplus.nl
TEL: 0514-541598

http://www.metaalplus.nl/

