
Wat maakt jouw werk zo mooi? 

“Ik krijg een kick van opgeleverde producten waar ik van A tot 

Z bij betrokken ben geweest. Je weet dan gewoon hoeveel tijd 

en energie het heeft gekost om tot het (eind)product te komen. 

Da’s gewoon gaaf.” Mooiste project? “Het project ‘Klantketen’. 

Een project waarbij we de processen binnen de Coppens 

Groep in kaart brengen om ze vervolgens te verbeteren. Een 

samenwerking tussen alle afdelingen!”

In onze rubriek ‘De Koploper Babbel’ gaan we in gesprek met 

de Koplopers van Coppens Metaal-techniek. Ze vertellen 

wat meer over hun carrière binnen ons bedrijf, de dagelijkse 

werkzaamheden die ze verrichten en wat ze voor jouw 

kunnen betekenen.

Wat doe je als Calculator / Werkvoorbereider? 

“Samen met de klant doe ik er alles aan om tot de best 

mogelijke kostprijs te komen. Dat doen we bijvoorbeeld door 

het samenvoegen van productiemogelijkheden. Telkens weer 

een mooie uitdaging. Met de nadruk op ‘telkens weer’. Want 

bij Coppens Metaal-techniek staat een kostenefficiënte 

productie altijd centraal! Als het om werkvoorbereiding gaat 

dan moet je denken aan het programmeren van machines, 

zoals buislasers, buigmachines en natuurlijk onze meetcel. 

Onder aan de streep gaat het er vooral om dat ik ervoor zorg 

dat de collega’s van de fabricage altijd vooruit kunnen.”

Vertel eens wat over de werksfeer binnen Coppens Metaal-

techniek. 

“We hebben hier een prima band met elkaar. We zijn kritisch 

als het moet, maar blijven altijd vriendelijk en respectvol naar 

elkaar. Met sommige collega’s ga ik zelfs om buiten het werk … 

lekker samen F1 kijken bijvoorbeeld.”

DE KOPLOPER BABBEL
Aan het woord: Erik Theuws.

“SAMEN MET DE KLANT DOE IK ER ALLES AAN 
OM TOT DE BEST MOGELIJKE KOSTPRIJS TE 

KOMEN.”

COPPENS METAAL-TECHNIEK.  
KOPLOPER IN BUISBEWERKING

Waarom zou je willen werken bij Coppens Metaal-techniek? 

“Omdat we hier altijd meezingen, dat is een traditie, haha. Nu 

serieus, als je specialist wilt worden in een ‘techniek’ (buigen 

van stalen buizen, red.) die in de Benelux echt uniek is, dan ben 

je bij ons aan het juiste adres. We werken hier voor een breed 

scala aan klanten en met de kennis die we in huis hebben, 

kunnen we klanten echt beter maken. Die kennis brengen de 

collega’s je hier graag bij vanaf het moment dat je start. Voor je 

het weet ben je gewoon zelf een specialist, mooi toch!”

“IK KRIJG EEN KICK VAN 
OPGELEVERDE PRODUCTEN 
WAAR IK VAN A TOT Z BIJ 
BETROKKEN BEN GEWEEST. 
JE WEET DAN GEWOON 
HOEVEEL TIJD EN ENERGIE 
HET HEEFT GEKOST OM TOT 
HET (EIND)PRODUCT TE 
KOMEN. DA’S GEWOON GAAF.”


