Technisch Medewerker Composiet

LEERLING.

Vacature – Werkendam (Gorinchem) – Fulltime (32 tot 40 uur per week) – Poly Products
Wil je aangenomen worden vanwege jouw talenten en vaardigheden? Wij staan ervoor open om je de wereld van composiet te
laten zien.
Wordt een vakman composiet bij Poly Products!
Jouw uitdaging als Leerlingmedewerker Composiet
Je gaat technisch uitdagende projecten maken in onze productiehal. Om de eindproducten te kunnen maken ga je onder leiding
van een vakman, met behulp van technische tekeningen o.a. lamineren, vacuüm- en druk-injecteren, koudpersen, 3D-printen en
nabewerking d.m.v. zagen, slijpen, boren, coaten, assembleren (samenvoegen tot het eindproduct) en watersnijden. Af en toe
mag je ook naar de klant toe om jouw resultaat te monteren, bekleden en inspecteren. Je word ‘aan de hand genomen’ en krijgt
ook theorie lessen, hier in huis geven wij een gedegen opleiding. De opleiding wordt vanzelfsprekend ook getoetst.
Voorbeeld werkdag
Rond 7.15 a 7.30 uur ben je op je werk en start met een bakje koffie en een praatje met je collega's. De weekplanning is al
bekend en jouw werkzaamheden zijn weer totaal anders dan vorige week. Heerlijk die variatie!
Na je koffie verzamel je de benodigde materialen in het magazijn en ga je van start. Je gaat harsen maken, "chemie"
voorbereiding (klinkt heftiger dan het is) en mixen. Je gaat vervolgens lagen en mallen aanbrengen op jouw project, wellicht heb
je de heftruck nog even nodig. Ook werk je samen met collega's. Uiteraard staat de radio aan en om 09.45 uur is het alweer tijd
voor koffiepauze. Overigens was een collega al zo vriendelijk om tussendoor nog een bakje te brengen.
Na de pauze ga je producten lossen van de vorige dag, werk je aan flensafwerkingen en nog veel meer. Van 12.00 - 12.300 uur is
het tijd voor de lunchpauze.
In de middag heb je nog even overleg met jouw collega werkvoorbereider over het project waar je aan werkt om het gewenste
resultaat en de voortgang nog even door te nemen en maak je foto's van je voortgang. Daarna ga je laminaat pakketten
opbouwen, overleg je met een collega over een lastig vraagstuk en haal je nog wat materialen uit het magazijn op. Na de pauze
om 14.45 uur leg je de glasmatten voor de volgende dag klaar en rond 16.30 uur zit je dag er alweer op.
Je krijgt zelfstandige deeltaken en wordt gecontroleerd op je werk.
Waarom is het leuk om bij ons leerling te worden?
1. Technische uitdagende baan
2. Werken aan prachtige projecten (zie voorbeelden)
3. Afwisselend werk, want elk project is maatwerk (en dus uniek)
4. Je bent niet de eerste die bij ons het vak leert.
Voorbeelden projecten
Dit kan echt van alles zijn: van jacuzzi’s op luxe jachten t/m onderzeeërs, van kunst t/m gevels.
Foto’s van resultaten: www.polyproducts.nl/portfolio
Arbeidsvoorwaarden
Een volledig premievrij pensioen, 25+3+3 vrije dagen en een winstuitkering.
Salaris € 1750 – 2000. + Reiskostenvergoeding.
Lijkt het je wel wat?
Je bent van harte welkom om bij ons in de productie te kijken. Dan kun je zelf bepalen of je het vak wilt leren. Neem contact op
met Matthijs (Matthijs@polyproducts.nl / 06-2417 2790) om een afspraak in plannen. Hopelijk ben je daarna net zo enthousiast
als dat wij zijn.
De ideale Technisch Leerlingmedewerker
Het gaat om maar om 1 ding: JOU!
Het maakt ons niet uit dat je nog geen relevante kennis en/of ervaring hebt. Want jij hebt de juiste vaardigheden en mentaliteit.
Je wilt namelijk onze techniek begrijpen en een vakman worden. Je hebt gevoel voor techniek, bent leergierig en neemt
initiatief.
Over Poly Products

Poly Products is al 50 jaar specialist in het ontwikkelen en produceren van producten en constructies voor o.a. de industrie,
maritiem, transport, kunst, design, architectonische objecten, recreatie en wellness.
Ons team (30 medewerkers) Poly Products heeft sinds november de grootste 3D printer ter wereld die thermoplasten
(composieten) kan verwerken.
We hebben over het algemeen lange dienstverbanden en daardoor is er veel vakkennis aanwezig. 50 jaar composiet ervaring!
www.werkenbijPolyProducts.nl, www.polyproducts.nl, www.groot3dprinten.nl en www.detosbehuizingen.nl
Solliciteren als Technisch Productiemedewerker
1. Stuur je cv (motivatie niet verplicht) naar Matthijs van der Pol van MVP Solutions.
Of Mailen: Matthijs@polyproducts.nl
Of WhatsApp: 06-2417 2790 (Appen zonder nr. toe te voegen: bit.ly/AppMVPsolutions)
2. Reactie binnen 2 werkdagen
3. Op gesprek bij Poly Products
4. Op contract bij Poly Products

