
STRALEN  &  SPUITEN
Wij zijn op zoek naar een collega voor de 
afdelingen montage, stralen en spuiten.

Wij bieden
 • Bij goed functioneren een uitzicht op vast dienstverband
 • Werkzaamheden in een dagdienst van 8:00 tot 16:45
 • Leuk en hecht team
 • Salaris afhankelijk van kennis en ervaring.

Over de functie
Jouw werkzaamheden bestaan uit:
 • Spuiten: Airmix, airless, HLVP, electrostatisch
 • Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het lak of straalproces
 • Stralen van de te spuiten onderdelen
 • Natlakken van producten

Over jou
 • Afwisseling en bereid om op diverse plekken ingezet te worden
 • Je bent leergierig en bereid tot het volgen van (interne) cursussen en 
opleidingen
 • Woonachtig omgeving Oudenbosch

Interesse?
Stuur dan je CV voor 6 juli naar 
info@steur.com

of per post naar:
Steur Stralen & Spuiten 
t.a.v. Jack Steur
Nijverheidsweg 7, 
4731 CZ Oudenbosch

Voor meer informatie kan je contact opnemen 
via info@steur.com of 
telefonisch via 0165-315.350
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