Voorbewerker/spuiter vliegtuiginterieur m/v (full-time)
Aeroworks is werkzaam in de snelgroeiende en hoog innovatieve vliegtuig industrie. Aeroworks is
daarin een fabrikant van een breed assortiment van hoogwaardige vliegtuiginterieur onderdelen.
Onze kwaliteitsproducten worden ontworpen en geproduceerd, zowel als standaardproduct als op
basis van specifieke eisen en wensen van onze OEM klanten. Moderne ontwerp- en
communicatiemiddelen worden ingezet om een optimale “product-to-market” prestatie te leveren.
Aeroworks beschikt daarvoor wereldwijd over een aantal kennis- en productiefaciliteiten in
Nederland en Azië.
Voor onze vestiging in den Haag zijn wij op zoek naar een voorbewerker/spuiter. De vestiging in den
Haag houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en repareren van complex gevormde
composieten onderdelen en assemblages voor de vliegtuiginterieur industrie.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste voorbewerker/spuiter voor het productiematig, in kleine series,
voorbereiden en spuiten van composieten onderdelen voor de vliegtuiginterieur industrie. Hiervoor
zoeken wij iemand met c.a. 5 jaar ervaring in het voorbewerken en spuiten van producten, waarbij
ervaring met composieten binnen de vliegtuigindustrie een pré maar geen vereiste is. Wel vragen wij
affiniteit met een kwalitatief hoogstaande afwerking van producten. Aangezien Aeroworks
Internationaal werkt vragen wij een goede een goede kennis van zowel de Nederlands als de Engelse
taal in woord en geschrift.
Welke taken behoren tot jouw functie?







Voorbewerken van productie door middel van schuren en plamuren;
Het waarborgen en documenteren van de omgevingscondities van de spuiterij;
Het mengen en controleren van de lak;
Grondverf spuiten, product nalopen + aflakken met toplaag volgens de werkorder;
Gereedschap en werkplek schoon houden;
Eindcontrole van de aangebrachte lak en documenteren van de gegevens op de werkorder.

Wat bieden wij jou?






Werken in een dynamische omgeving met een grote diversiteit aan techniek en processen;
Werken in een jonge snel groeiende internationale onderneming met mogelijkheden tot
groei
Passende beloning en arbeidsvoorwaarden;
Mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen;
De kans op een vaste baan voor langere tijd.

Contact:
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.
Richt uw schriftelijke reactie en CV voor 1 december 2019 aan: hr@aeroworks.nl
T.a.v. Anoek Ruiter

