
VACATURE | PRODUCTIEMEDEWERKER SPUITER 

Bedrijf Jules Dock Composites 
Geplaatst  1 augustus 2018 
Locatie Rotterdam 
Betreft Fulltime 
Omschrijving  Productie van composiet producten. 
Profiel   Ervaren spuiter. MBO niveau 4 opleidings-/denkniveau, technische opleiding.  

zelfstandig, oplossingsgericht, handig en leergierig. 
Opmerking Voor de invulling van deze vacature maken we geen gebruik van externe  
  bureaus. 
 
JULES DOCK COMPOSITES 

Jules Dock Composites is een composiet bedrijf gevestigd in Rotterdam. Jules Dock Composites 
produceert producten voor diverse markten o.a. voor maritiem, offshore, civiel, kunst. We maken de 
meest uiteenlopende producten. Hiervoor werken we met prepreg, vacuüminfusie en 
wikkeltechnieken. Daarnaast werken we nauw samen met het bedrijf Jules Dock Shaping, waarmee 
we pluggen, mallen en modellen produceren. Op onze website krijg je een goed beeld van onze 
producten: www.composites.julesdock.nl. 

Geen product is ons te gek, wij gaan vrijwel elke uitdaging aan! 

FUNCTIEOMSCHRIJVING  

Als productiemedewerker/spuiter ben je vertrouwd met het aanbrengen van verven en lakken en met 
het bedienen en instellen van spuitverfinstallaties en met spuitcabine.  

• Aanbrengen van verven en lakken 

• Machinaal afwerken van producten  (slijpen, schuren, boren, frezen, polijsten) 

• Verdere verwerkingsprocessen o.a. assemblage, reparaties, testen  etc. 

• Eenvoudige bedieningshandelingen (instellen machines of onderdelen; controleren en 
bijsturen productieverloop) 

• Productie-ondersteunende werkzaamheden  (aan/afvoer van materialen, registreren van 
productie gegevens) 

• Zorg dragen voor de kwaliteit van het product en signaleren van afwijkingen  

• Zorgdragen voor een schone, veilige en efficiënte werkplaats en machines 
 
FUNCTIE EISEN 

• Afgeronde technische MBO niveau 4 opleiding 

• Kennis van, en ervaring in, spuittechniek  

• Ervaring met composiet, verzel versterkte kunststoffen, is niet noodzakelijk 

• Leergierig, kan nieuwe vaardigheden snel leren 

• Oog voor detail en een praktische instelling 

JULES DOCK 

Jules Dock Composites is een van de bedrijfsonderdelen van Jules Dock. Jules Dock is een innovatief 
en veelzijdig bedrijf gevestigd te Rotterdam. Met een multidisciplinair team weten we vraagstukken 
op een integrale manier van oplossingen te voorzien, en kunnen we in verschillende fases van een 
innovatieproject ondersteuningen bieden. De verschillende Jules Dock bedrijfsonderdelen werken 
vanuit hun eigen specialisme aan uitdagende projecten. Meer informatie over de verschillende 
bedrijfsonderdelen staat op de website: www.julesdock.nl. 
 
SOLICITATIE 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je sollicitatiebrief en cv naar composites@julesdock.nl. 
Nadere informatie kun je verkrijgen bij Felix Moonen, Directeur Jules Dock, tel: +31 (0)85 401 63 99. 

http://www.composites.julesdock.nl/
http://www.julesdock.nl/
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