
VACATURE | SHAPER      
    
 
Bedrijf Jules Dock Composites 
Locatie Rotterdam e.o. 
Betreft Fulltime  
Opmerking Voor de invulling van deze vacature maken we geen gebruik van externe  
  bureaus. 

 
WIE ZIJN WIJ? 

Jules Dock Composites is een productiebedrijf gevestigd in omgeving Rotterdam - Krimpen aan de Lek. 
Jules Dock Composites produceert composiet producten voor diverse markten o.a. voor maritiem, 
offshore, civiel, kunst. We maken de meest uiteenlopende producten, zoals windturbines, 
riothermisch systeem en kunstwerken. We werken nauw samen met Jules Dock Shaping, waarmee we 
pluggen, mallen en modellen produceren en onze engineers bij Jules Dock Development.  
Geen product is ons te gek, wij gaan vrijwel elke uitdaging aan! 
Op onze website krijg je een goed beeld van onze producten: www.composites.julesdock.nl. 
 
 
WIE ZOEKEN WIJ? 

Als modelmaker/shaper/frezer ben je verantwoordelijk voor het maken van modellen in verschillende 
materialen en het bewerken en afwerken daarvan. Daarbij draag je zorg voor de kwaliteit van het 
product en signaleer je van afwijkingen en onregelmatigheden. Ook draag je zorg voor een schone, 
veilige en efficiënte werkplaats en machines. 
Je werkdag is van 7.00-16.00 bij onze productielocatie in Krimpen aan de Lek. 
Heb jij ervaring met het coaten van producten, ben je een enthousiasteling met handige handje en wil 
je dolgraag meewerken aan het vervaardigen van gave composiet producten? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
 
FUNCTIE EISEN 

• Afgeronde technische MBO opleiding (niveau 2 of 3) 

• Kennis van, en ervaring in, modelmaker/shapen 

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

• Leergierig; kan nieuwe vaardigheden snel leren 

• Oog voor detail en een praktische instelling 

• Beheersing van de Nederlandse taal 
 

 
WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Wij bieden je een salaris passend bij een jonge onderneming met groeiambities. Belangrijker is de 
bedrijfsomgeving die we je bieden. Een organisatie waar eigen initiatief wordt aangemoedigd. Waar 
er ruimte is voor persoonlijke groei. 
 
SOLICITATIE 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je sollicitatiebrief en cv naar c.degeus@julesdock.nl. 
Nadere informatie kun je verkrijgen bij Chiara de Geus, Jules Dock Group, tel: 06-46200430. 

mailto:c.degeus@julesdock.nl

