Vacature productiemedewerker rubber en kunststoffen
Functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar een productiemedewerker, die zich bezighoudt met de fabricage
van de specials binnen ons werkgebied. Je werkt met verschillende materiaalsoorten, zoals b.v.
plaatmateriaal en profielen van rubber, polyurethaan, silicone en diverse kunststoffen.
Deze halffabricaten verwerk je handmatig en d.m.v. diverse werkzaamheden zoals: zagen, boren,
schuren, snijden, lijmen en vulkaniseren tot de door de klant gewenste custom made artikelen.
Je bent derhalve verantwoordelijk voor de fabricage van een zeer breed scala aan verschillende
soorten eindproducten, dit maakt jouw functie zeer afwisselend.
Functie eisen
Je hebt ervaring in een soortgelijke technische productieomgeving, je kunt technische tekeningen
lezen en bent in staat om zelfstandig om te gaan met diverse machines. Je bent van het type “wat
mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken”. Je bent accuraat, goed gemotiveerd en je kunt goed
functioneren binnen een team. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Bedrijfsprofiel
Rubaflex is een dynamisch familiebedrijf, dat zich sinds 1990 bezighoudt met o.a. de verkoop
van rubber afdichtingen, kunststoffen, slangen, slangassemblages en slangkoppelingen. Onze
producten vinden wereldwijd hun weg naar o.a. de scheepvaart, scheepsbouw, offshore,
technische groothandel, verschillende takken van industrie en tussenhandel. Hoog in het vaandel
staan bij ons kwaliteit, servicegerichtheid en snelheid van leveren. Wij bezitten naast een groot
magazijn met voorraad ook een moderne productiehal, waar we o.a. kunnen stansen, CNCsnijden, draaien, zagen, boren en vulkaniseren.
Bedrijfscultuur
Bij Rubaflex heerst een prettige en ongedwongen werksfeer. Hoog in het vaandel staat een goede
servicegerichtheid naar onze klanten. Dit uit zich in een goede interne samenwerking tussen
verkoop, productie en expeditie om zo onze klanten optimaal te kunnen bedienen.
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacature@rubaflex.nl, of bel naar 010 409 2000.
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