SPUITER
Since 1897

Spaans Babcock B.V. is een NEN-, ISO-9001:2015 en VCA** gecertificeerde onderneming
gespecialiseerd in waterzuivering apparatuur en waterkrachtvijzels. De onderneming
heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk geprofileerd door naast de traditionele
afvalwaterzuiveringsmarkt ook activiteiten in de waterkracht/hydro te ontwikkelen.
Kernactiviteiten zijn het ontwerpen en leveren van vijzelpompen/generatoren, beluchters
en fijnroosters voor onder andere waterzuiveringsinstallaties/pompstations. Daarnaast
levert de onderneming service en reservedelen voor de meer dan 35.000 door haar
geproduceerde installaties. Spaans Babcock groeit en in 2014 is er een nieuw duurzaam
hoofdkantoor geopend in Balk. De onderneming heeft vestigingen in meerdere landen
met in totaal ruim 150 werknemers. (www.spaansbabcock.com)

Spaans Babcock is op zoek naar een:

SPUITER
Als spuiter werk je in onze fabriek mee in de conserveringsafdeling. Naast het
spuiten doe je voorbereidende werkzaamheden zoals het ophalen en
klaarzetten van de te bewerken producten en onderdelen. Aan de hand van de
orderbonnen controleer je of de te spuiten onderdelen aanwezig zijn.
De spuiter is verantwoordelijk voor:
o Het spuiten van vijzels, beluchters, gemalen etc. door middel van
professionele spuitapparatuur;
o Controleren van het straalwerk- en spuitwerk zowel visueel als d.m.v.
meetapparatuur;
o Registeren van meetgegevens in de daarvoor bestemde rapportage;
o Bewaken van de kwaliteit van het spuitwerk en afwijkingen rapporteren;
o Onderhoud van en kleine reparaties aan de spuitapparatuur.

Wat neem je mee:
o Relevante werkervaring als spuiter. Een afgeronde technische opleiding is
een pré.
o Het kunnen lezen van verfinstructies/schema’s;
o Inzicht in werkwijze en werkvolgorde bij het spuiten en stralen van de
onderdelen;
o Inzicht in te kiezen methode en te hanteren hulpmiddelen bij de
werkzaamheden;

Persoonlijke kernmerken:
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken; je kunt goed communiceren. Je
bent gemotiveerd, flexibel, hebt gevoel voor prioriteiten en handelt daar ook
naar.
Wat bieden wij:
o Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden, w.o. prima salaris,
opleidingsmogelijkheden, winstuitkering;
o CAO Metalektro/Groot Metaal (40 vakantiedagen, goede pensioenregeling);
o transparante organisatie en informatievoorziening;
o financieel gezond en sterk bedrijf;
o het kunnen bijdragen aan ontwikkeling van duurzame producten en
oplossingen;
o actieve personeelsvereniging.
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