LEADER IN HIGH TEMPERATURE
SOLUTIONS

INSULCON B.V. is een uitdagend industrieel bedrijf gevestigd in Steenbergen en al bijna 40 jaar
gespecialiseerd in hittebestendige- en vuurvaste isolerende producten en systemen. Dankzij onze
ervaren medewerkers zijn wij in staat om onze afnemers wereldwijd een uitstekende service te
bieden. De INSULCON Groep heeft een vestiging in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland en
is met name actief in Europa en met specifieke activiteiten wereldwijd.
Voel jij je als een vis in het water in een dynamisch technisch productiebedrijf, waar secuur werken,
accuratesse, oog voor details en een gezonde dosis werklust de boventoon voeren? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Voor onze productieafdeling C1 zoeken wij een
Technisch productiemedewerker voor 40 uur per week.

Op de productieafdeling C1, gelokaliseerd te Steenbergen, worden uit diverse technische
isolatiematerialen en componenten industriële eindproducten samengesteld zoals o.a.
ovenbekledingen, thermische pakkingen, achterwanden van kachels en isolatiedelen in allerlei
vormen en uitvoeringen.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Het behandelen en verwerken van de werkopdrachten door middel van stansen, zagen,
snijden en vormen van de producten;
- Het administratief verwerken van de gewerkte uren, verbruikte grondstoffen en
maatvoeringen;
- Controleren en identificatie van gereed product.
Wij bieden:
- Een leuk team collega’s;
- Een werkplek in een groeiende organisatie.
Verder beschik je over de volgende specificaties:
- Een afgeronde technische opleiding (bij voorkeur WTB);
- Je kunt zelfstandig werken aan de hand van werkinstructies en technische tekeningen;
- Bij voorkeur werkervaring in een technische productieomgeving, maar schoolverlaters zijn
ook van harte welkom;
- Je bent een teamplayer, resultaatgericht, accuraat, je hebt oog voor detail en je bent
flexibel.
Spreekt dit je aan, dan komen wij graag in contact met jou!
Stuur je CV naar hr@insulcon.com.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Mary-Ann of Katja, telefoon 0167-565750.
Wij kijken uit naar jouw reactie!

