
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CF Techniek B.V. is een 

succesvolle onderneming met 

ca. 30 medewerk(st)ers in de 

regio Zuidwest-Nederland. 

Wij zijn gespecialiseerd in het 

produceren en herstellen van 

hoogwaardige mechanische 

onderdelen voor machines 

en het reviseren van 

verbrandingsmotoren 

 

CF TECHNIEK B.V 

J.W Frisostraat 31 

4413 CB Krabbendijke 

www.cftechniek.nl  

  
 

GEZOCHT! 
 
 
CF Techniek BV is gevestigd in Krabbendijke en is specialist op het gebied van motorenrevisie en 
verspaning. Door de combinatie van deze twee specialismen kunnen wij onze klanten doorgaans snel 
bedienen en hebben we in de loop der jaren een ruime klantenkring opgebouwd.  
CF Techniek B.V is importeur van VM Motori, deze motoren worden veel toegepast in de industriële 
sector zoals veegmachines, ook zijn wij Doosan Marine dealer.  
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar: 
 

ALLROUND LASSER / LEERLING LASSER (FULLTIME) 
 

Een leerling lasser wordt tijdens het werk opgeleid en volgt een BBL-opleiding via een daarvoor 
erkende school. 
 
Functie inhoud: 

 Laswerkzaamheden van uiteenlopende materialen, zoals staal, RVS, gietijzer etc.  
 Opspuitwerkzaamheden van slijtvast of corrosiebestendig materiaal 
 Voorbereidend werk verrichten aan te lassen onderdelen 

 
Functie eisen: 

 Afgeronde opleiding op het gebied van lassen 
 Bekend zijn met verschillende lasdisciplines zoals onder poederdek lassen, TIG lassen, 

MIG/MAG lassen 
 Moet kennis hebben van materialen om de juiste lasmethode te kunnen kiezen 
 Georganiseerd en netjes kunnen werken  
 Flexibele instelling (geen 9 tot 5 mentaliteit) 

 
Wij bieden: 

 Een uitdagende baan binnen een veelzijdige onderneming 
 Een salaris afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau 
 De mogelijkheid om zich binnen het bedrijf verder te kunnen ontplooien 

 
 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Tim Bitter 0113-501255 
Bij interesse kunt u uw CV en motivatie sturen naar tim.bitter@cftechniek.nl 
 
 

Voor meer 
informatie over  
deze functie  
kunt u contact  
opnemen met  
Ronald in ‘t Veen,
0113-501255.

Bij interesse kunt  
u uw CV en motivatie 
sturen naar: 
r.veen@cftechniek.nl

CF Techniek B.V.  
is een succesvolle 
onderneming met
ca. 35 medewerk(st)ers 
in de regio 
Zuidwest-Nederland.
Wij zijn gespecialiseerd 
in het produceren  
en herstellen van  
hoogwaardige 
mechanische 
onderdelen voor  
machines en het  
reviseren van
verbrandingsmotoren

CF TECHNIEK B.V.
J.W. Frisostraat 31
4413 CB Krabbendijke
www.cftechniek.nl

CF Techniek BV is gevestigd in Krabbendijke en is specialist op het 
gebied van motorenrevisie en verspaning. Door de combinatie van deze 
twee specialismen kunnen wij onze klanten doorgaans snel bedienen 
en hebben we in de loop der jaren een ruime klantenkring opgebouwd. 
CF Techniek B.V. is importeur van VM Motori, deze motoren worden 
veel toegepast in de industriële sector zoals veegmachines, ook zijn wij 
Doosan Marine dealer.

In verband met pensionering van de huidige medewerker 
zijn wij op zoek naar een:

Functie-inhoud:
• Het mede verrichten van diverse boekhoudkundige 

werkzaamheden. 
• Controleren o.a. op de verwerking van de boekingen en 

aansluitingen in de administratie. 
• Opstellen periodieke rapportages voor management/directie. 
•	 Verstrekken	van	informatie	uit	de	financiële,	personele	en	

projectadministratie aan directie (intern) en belanghebbenden 
(extern). 

• Verzorgen van de aangiftes OB en ICT en loonbelasting. 
• Zelfstandig uitvoeren van de salarisadministratie en 

personeelsadministratie.
• Beheer over de bedrijfsverzekeringen.

Functie-eisen:
•	 Afgeronde	MBO-	of	HBO-opleiding	in	de	financiële	richting.
• Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie.
• Kennis van en ervaring met boekhoudsoftware en ERP-systemen.
• Goede beheersing van Excel.
• Bij ons wordt gewerkt met Accountview, Plan de Campagne (ERP), 
MS	Office	en	Easylon.

Wij bieden:
• Een uitdagende baan binnen een veelzijdige onderneming.
• Een salaris afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau.
• De mogelijkheid om zich binnen het bedrijf verder te kunnen 

ontplooien.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

GEZOCHT!

Administrateur
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