
 

 

 

 

 

 

 

 
Hey, jij! Ja, jij! Kom jij ons team versterken? 

Ben jij een echte beetpakker? En iemand met een positieve instelling? Nou, dan is 
werken bij Brassto wel wat voor jou! 

Wij zijn namelijk op zoek naar een planner/meewerkend voorman voor zowel op 
kantoor als op de werkvloer. 

Wat houdt het werk in? Wij krijgen metaal of aluminium producten aangeleverd die 
weer in een mooi jasje gecoat moeten worden. Dit kan door middel van poedercoaten 
of natlakken. Op onze website kan je lezen hoe dit in z’n werk gaat en wat voor bedrijf 
wij zijn.  

Als planner/meewerkend voorman is het jouw taak om dit coating proces zo goed 
mogelijk te begeleiden. Dit houdt in dat je de mensen van de werkvloer goed moet 
kunnen aansturen. De mensen van het poedercoaten, maar ook de inpakkers en 
logistieke mensen. Samenwerking staat voorop, want iedereen in het proces is 
belangrijk. Ook contact met de klant is belangrijk, deze willen het liefst alles gisteren al 
klaar hebben, dus stressbestendigheid en een goede babbel is wel nodig op deze plek. 
Tot het takenpakket behoort ook planning van de werkzaamheden en prijsbepaling. 
Technische kennis is ook niet geheel onbelangrijk. In de uitvoering van deze 
werkzaamheden wordt je begeleid door de bedrijfsleiders die je de kneepjes van het 
vak leren. Wij leveren een service en dat proberen we met z’n allen zo goed mogelijk te 
doen.   

Als je al ervaring hebt met de poedercoat- en/of natlak wereld dan is dat een bonus, 
maar als niet, dan ook geen probleem. Je leert over verfsystemen, verschillende soorten 
producten, het conservering proces; kortom hoe het allemaal in z’n werk gaat. Je zal 
voldoende tijd krijgen om het helemaal je eigen te maken en met voldoende 
doorgroeimogelijkheden.  

 



 

Resumé: De functie is een combinatie van kantoorwerk en aansturing van de 
productie. Het betreft een leidinggevende functie, waarbij technische kennis, 
handigheid met de mail en telefoon en goed georganiseerd je werk plannen belangrijk 
is.  

Wekt dit al enige interesse? Zie je jezelf al door ons bedrijf lopen? Dan hopen wij jou 
binnenkort te zien op sollicitatiegesprek.   

Locatie: Papendrecht 

Werktijden: 7:30 uur tot 16:15 uur 

Dienstverband: 40 uur per week 

Salaris indicatie: € 3.000 – 4.000 (bruto per maand afhankelijk van kennis en ervaring) 

 

Functie eisen: 

· Leidinggevende kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden. 

· Een MTS / HTS opleiding of technische achtergrond. 

· Een goede en gemotiveerde instelling. 

· Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. 

· En een goeie dosis humor, lekker cliché, maar zeker belangrijk 😉 

 

Wat kun je van ons verwachten: 

· Goede CAO (Metaal en Techniek). 

· Fijne werkomgeving (korte lijntjes) en stabiliteit. 

· Doorgroei mogelijkheden. 

· Super leuke, gezellige, slimme, knappe en bescheiden collega’s. 

 

 

Bij interesse, stuur ons een e-mail met jouw gemotiveerde CV en wie 
weet nodigen wij jou uit. 


