BRiNK bestaat uit meerdere ondernemingen met hun eigen specialismes. BRiNK Moulds & Dies is
gespecialiseerd in het engineeren en vervaardigen van hoog gekwalificeerde spuitgietmatrijzen en van
hoogwaardige volg-, snij-, buigstempels.
Het ontwikkelen van klant specifieke spuitgietmatrijzen en stempels doen we met succes.
Verpakkingsfabrikanten in heel de wereld werken samen met ons om hun productie te optimaliseren.
Op onze vestingen in Harskamp, Zelhem en in Winterswijk werken meer dan 250 collega’s. Kijk voor meer
informatie op onze site: www.brinkbv.com
Wij zoeken voor onze vestiging in Winterswijk op korte termijn een:

“Leerling gereedschapmaker”
Functie inhoud:
Als leerling gereedschapmaker word je opgeleid tot een zelfstandig functionerend en vakbekwaam
gereedschapmaker. In eerste instantie ga je ondersteunende werkzaamheden verrichten. De
werkzaamheden worden steeds uitgebreid, naar gelang je functioneren.
Als aankomend gereedschapmaker zijn je taken als volgt:
•
Langgat boren van lucht, water en hydrauliek kanalen
•
Op termijn kun je doorstromen naar andere afdelingen zoals slijpen, frezen, zinkvonken,
service of montage
Het volgen van een BBL opleiding behoort tot de mogelijkheden.
Functie eisen:
 Een afgeronde VMBO of MBO opleiding in de techniek
 Affiniteit met werktuigbouw
 Kwaliteitsbewust, flexibel, gedreven, oplossingsgericht en verantwoordelijkheidsgevoel
 Je bent een teamplayer, maar je kunt ook goed zelfstandig werken
Wij bieden:
•
Een mooie instapfunctie met de mogelijkheid om je binnen de organisatie voortdurend te blijven
ontwikkelen;
•
Een organisatie met een gemotiveerd team, een goede werksfeer en leuke uitjes;
•
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (winstdeling, 25 vakantiedagen +7 ADV);
•
Een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid na contractperiode.
Ben je enthousiast geworden over deze functie, dan ontvangen we graag zo snel mogelijk jouw reactie,
voorzien van motivatie en CV per mail op n.vriezen@brinkbv.com.
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Nils Vriezen op tel. 06 – 212 33 454.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

