
PRODUCTIE MEDEWERKER
Ben je op zoek naar een uitdagende baan in een familiebedrijf met een leuke
werksfeer? Dan hebben wij een interessante vacature voor jou.

Bij Schuerman Kunststofbewerking werken momenteel tien collega’s. Vanuit onze 
locatie in Wouw maken we bijzondere producten waar we trots op zijn en die je overal 
ter wereld kunt tegenkomen. Wij werken voor verschillende industrieën en doeleinden, 
zoals jachtbouw, machine- en apparatenbouw, interieurbouw en lichtreclame.

Om ons productieteam te versterken zijn we op zoek naar een medewerker (m/v)
die het leuk vindt om binnen ons bedrijf opgeleid te worden tot allround kunststof-
plaatbewerker. Wij bieden een plaats in onze productie waar je samen met je collega’s 
(soms uitdagende) producten gaat maken -- van enkele stuks tot grote series.

De werkzaamheden die je gaat uitvoeren zijn onder andere:

1. Buigen van kunststof
2. (CNC) Frezen
3. Lasersnijden
4. Zagen
5. Lijmen

WIJ BIEDEN JOU:

✔  Een leuke, informele werksfeer
✔  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
✔  Doorgroeimogelijkheden
✔  Goede arbeidsvoorwaarden
✔  (Interne) opleidingen

Wil je ons team komen versterken?
Stuur dan een e-mail met je cv naar: sollicitatie@schuerman.nl

Meer info over onze bedrijven vind je op:
www.schuerman.nl en www.seafastening.com

DIT NEEM JIJ MEE:

✔  Een positieve werkinstelling
✔  Basisinzicht qua technische kennis
✔  Je werkt zeer nauwkeurig
✔   Je toont eigen initiatief 

en bent zelfstandig
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