VACATURE MACHINE OPERATOR / PRODUCTIEMEDEWERKER
Wie ben jij? En waar blink je in uit?
Vakman, technicus, engineer. VMBO, MBO, HBO of WO. Waar je interesses ook liggen en over welke vooropleiding je beschikt; wij zijn altijd op zoek naar jou. Want met kennis en vakmanschap willen we op het gebied van stal-, agri& metaal-techniek de wereld veroveren. Nu is het niet zo dat we airmiles sparen bij KLM. Want in Westerhoven (Brainport Regio) voelen we ons sinds jaar en dag meer dan thuis. Wat we er vooral duidelijk mee willen maken: we
denken niet in grenzen en beperkingen, maar juist in kansen. Het is namelijk onze ambitie die ons sinds 1978 succesvol maakt. En omdat we ambitieus zijn én blijven, zijn we continu op zoek naar mensen met specifieke kwaliteiten.
Dus onze vraag aan jou: wie ben jij? En waar blink jij in uit? Ben je een denker, maker, liefhebber, techneut, ontdekker, specialist, commerciële duizendpoot of gewoon een ‘verrekt goeie lasser’?
Coppens Groep. Work local / think global.

Ben jij die Machine Operator / productiemedewerker die verschillende bewerkingsdiciplines
in de vingers heeft

VACATURE MACHINE OPERATOR /
PRODUCTIEMEDEWERKER
Concreet

‘‘Ik zie je sollicitatie graag
tegemoet!’’

De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaaltechniek. Coppens Productie-techniek fungeert als interne toeleverancier voor de bedrijven binnen
de ‘groep’. Als Machine Operator / productiemedewerker ga je zelfstandig aan de slag met het de
uitvoer van verschillende buisbewerkingsdisciplines. Zagen, walsen en doornbuigen zijn voor jouw
geen onbekende. Wat je nog meer gaat doen? Het vanaf tekeningen instellen / programmeren
van diverse buisbewerkingsmachines. Maar ook het proactief meedenken in- en deelnemen aan
optimalisatietrajecten behoort tot jouw werkzaamheden.

Je bereikt me via telefoon, mail of app (zie website).
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.
Johan van Bakel | Operations Manager

Werken bij De Coppens Groep / Coppens Metaal-techniek betekent
•
•
•
•

Jij
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende functie met een grote mate van zelfstandigheid
Een prettige werksfeer in een gemotiveerd team van collega’s
Een passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een uiterst moderne productiefaciliteit met vooruitstrevende technologieën

Bent een enthousiaste technische teamplayer
Hebt een MBO werk- en denkniveau
Beschikt over een metaalbewerkingsdiploma (niveau 2)

Meer over De Coppens Groep
De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaaltechniek. Coppens Productie-techniek fungeert als interne toeleverancier voor de bedrijven binnen
de ‘groep’. Ons doel? Klanten door middel van automatisering en hoogwaardige technologieën
efficiënter en effectiever laten ondernemen.

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij Johan van Bakel
telefoon +31(0)40 204 13 23 of kijk op www.werkenbijcoppens.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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