Vacature Spuiter voor onze coating afdeling (40 uur per week)
MFS Constructie B.V. – Zwijndrecht
Wij zijn…
een toonaangevende specialist op het gebied van staalconstructiewerk en coaten. Onze
opdrachtgevers bestaan uit diverse bedrijven uit de tuinbouwsector, machinebouw en
maritieme industrie.
Het gaat goed met MFS Constructie! Zo goed, dat wij groeien en ons blijven richten op onze
hoge kwaliteit en goede levertijden voor onze opdrachtgevers. Door deze groei en mooie
vooruitzichten zoeken wij een nieuwe collega.
Wij zoeken…
een Spuiter op onze coating afdeling (40 uur per week)
Jij bent…
IJzersterk in coaten. In deze functie verricht je namelijk diverse werkzaamheden variërend
van visuele controles, stralen, afplakken, voorsmeren, voorbereidende werkzaamheden,
spuiten (natlakken) en poedercoaten. Jij bent samen met je collega’s op de afdeling coating
een belangrijke spil in ons bedrijf, omdat jullie de laatste stap van ons proces uitvoeren. Jij
geeft onze producten kleur maar bovenal zorg je dat onze klanten hoogwaardige gecoate
producten krijgen.

Je hebt enkele jaren ervaring op het gebied van coaten en begrijpt goed wat het proces van
coaten behelst. Kwaliteit en de daarbij behorende processtappen zijn van cruciaal belang en
jij begrijpt als geen ander wat erbij komt kijken om kwalitatieve coating aan te brengen.

De opdrachtgevers van MFS Constructie BV stellen hoge eisen aan kwaliteit en levertijd, iets
waar jij een waardevolle bijdrage in kunt leveren. Jij bent, samen met je collega’s,
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die uitgeleverd worden.

Wij bieden…
een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s! We zijn een groeiende
organisatie met ambities en zoeken vooral een enthousiaste collega die mee wil werken om
onze ambities te realiseren.

MFS Constructie kent, naast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, standaard 25
vrije dagen en 13 ADV dagen bij een fulltime dienstverband.

Interesse?
Sluit jouw profiel naadloos aan op deze omschrijving maar heb je nog aanvullende vragen?
Dan kun je contact opnemen met Gideon Höhle via 078-6425400.

Wil je graag jouw interesse in deze functie kenbaar maken, dan zien we graag jouw
motivatiebrief en CV via email tegemoet: gideon@mfs-constructie.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

