
VACATURE LEERLING / STAGE
Word jij onze nieuwe koploper? Wil jij je studie combineren 
met werken bij de Coppens Groep? Dan zoeken wij jou en jij 
ons! Als erkend leerbedrijf zijn wij altijd op zoek naar leer-
lingen: op school behandel je de theorie welke je bij ons in 
de praktijk brengt. En meer, één van onze koplopers leert 
je namelijk de kneepjes van het vak en zorgt dat je de juis-
te begeleiding krijgt. Jij bent echt onderdeel van het team, 
met genoeg ontwikkelmogelijk heden en toekomstper-
spectief. 

WERKEN BIJ EEN METAALBEDRIJF ÓF... DE KOPLOPER IN BUISBEWERKING

TIJDENS JE LEER-WERKTRAJECT BIJ DE COPPENS 
GROEP BIEDEN WIJ JE DE MOGELIJKHEID OM TE 
WERKEN EN JE DIPLOMA TE HALEN.
 
• Je gaat 1 dag per week naar school en werkt 4 dagen 

per week bij ons
• Je krijgt een arbeidsovereenkomst met een salaris 

voor vijf dagen per week
• Je opleiding wordt betaald door de Coppens Groep
•  De theorie die je op school leert breng je bij ons in de 

praktijk
• Je wordt begeleid door onze koplopers die je stap voor 

stap meenemen bij het leren van het vak
•  Volop mogelijkheden om ook na het behalen van je 

diploma bij de Coppens Groep te blijven werken. Graag 
zelfs!

• Jij wordt een echte koploper!

Walsen & Lassen
Lasersnijden & Buigen

Buigen & Eindbewerken

Bocht-in-bocht buigen



PROJECTEN 
UITGELICHT

GAS EROP. FORMULE 1 
COSWORTH V8 MOTOR
COSWORTH MOTOR

Een écht werkend schaalmodel van de COSWORTH Double 

Four Valve V8 F1-motor. Je begrijpt, op zo’n motor kan de 

welbekende ‘spaghetti’-uitlaat niet ontbreken. En laat zo’n 

uitlaat nu juist perfect maakbaar zijn uit buismateriaal. 

We hebben de motor na oplevering van de proefserie zelf 

gehoord: wat een geluid!

WILLY NACHO

Van het bekende chips merk ‘Willy Nacho’ kregen wij de 

volgende vraag: we willen graag opvallen op festivals. 

Kunnen jullie voor ons een framewerk uit buismateriaal 

maken voor een grote sombrero? Je weet wel … zo’n 

Mexicaanse hoed. Eerlijk is eerlijk, geen alledaagse vraag 

voor een bedrijf in de metaal-techniek. 

HEY WILLY NACHO! WAAR IS 
DAT FEESTJE?


