
 

 

 

 
 
 
Kuipers Woudsend BV… 
is al meer dan 50 jaar een gerenommeerd leverancier van hoogwaardige RVS producten voor de proces- en zuivelindustrie. 
Kennis, ervaring, vakmanschap, een efficiënte organisatie en een klantgerichte aanpak. Deze elementen vormen de 
fundering van onze organisatie. Een fundering, solide genoeg om een ijzersterke reputatie op te bouwen van deskundigheid, 
degelijkheid en betrouwbaarheid.   
 
De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen en een gedreven, pragmatische, nuchtere en no-nonsense 
cultuur. Momenteel werken er ruim 100 enthousiaste vakmensen.  
 

Voor versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een: 
 

Enthousiaste CNC walser met technisch inzicht 
Jouw functie 
Als walser ben je verantwoordelijk voor het vervaardigen van constructie delen met behulp van een CNC walsmachine.  
Je verzorgt de werkvoorbereiding, programmering en bediening van de walsmachine. Aan de hand van tekeningen en 
instructies bewerk je zelfstandig de RVS platen tot rompen (of halffabricaten) waar bij het om series of enkelstuks 
producten kan gaan. De rompdelen worden middels TIG lassen gehecht. Je krijgt met veel verschillende producten te maken 
waardoor je werk nooit saai is.  
 
Wat vragen wij 

 MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting werktuigbouwkunde of allround constructie(bank)werker.  

 Enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie. 

 Lasdiploma TIG RVS niveau 2. 

 VCA diploma of de bereidheid om dit diploma te halen. 

 Zelfstandig tekening kunnen lezen. 

 Kennis van en ervaring met relevante transportmiddelen (bovenloopkranen/hijskranen) is een pré 

 Nauwkeurigheid, oplettendheid en kunnen schakelen. 

 Proactieve houding en doorzettingsvermogen. 

 Communicatieve vaardigheden, goed kunnen plannen en prioriteiten kunnen stellen.  

 Zelfstandigheid maar ook in teamverband kunnen werken. 
 
Wij bieden 

 Een prettige werksfeer: no-nonsense, open en eerlijk in een platte organisatiestructuur.  

 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Verantwoordelijke en uitdagende functie in een veelzijdige organisatie die volop in ontwikkeling is. 

 Een werkgever die jou stimuleert jezelf te ontwikkelen door opleidingen en trainingen.  
 
Meer informatie over deze functie 
Neem dan contact op met Lubbe Bakker, telefoon 06 - 55 71 29 26. 
 
Informatie over onze organisatie  
Kuipers Woudsend BV maakt samen met Dok en Scheepsbouw Woudsend BV onderdeel uit van Kuipers Holding BV. 
Informatie over onze organisatie vind je op onze websites www.kuiperswoudsend.nl en www.dokenscheepsbouw.nl  
 
Solliciteren? 
Stuur jouw motivatie met CV naar Kuipers Woudsend BV, t.a.v. Anneke Heijnis, a.heijnis@kuiperswoudsend.nl  
of per brief: Postbus 2, 8550 AA Woudsend. 
 
Nog niet de ervaring, maar wel in bezit van technisch inzicht, de juiste motivatie, twee rechterhanden  
en de nieuwsgierigheid om te leren? Ook dan ben je welkom en verzoeken wij je om te solliciteren. 
   
                                    Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


