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Productie Assistent  
 

Functieomschrijving 
Onze Productie Assistent is verantwoordelijk voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden 
op aanwijzing van de Team Coördinatoren ten behoeve van de gehele organisatie. 
 
Taken en  verantwoordelijkheden 

Ø Opruimen: pallets sorteren/weggooien, spanenbakken legen, los vuil verzamelen en lasruimte 
opgeruimd houden; 

Ø Afval: afvoeren van restmaterialen, papierbakken kantoren legen en chemisch en huishoudelijk 
afval scheiden; 

Ø Schoonmaak: Olie-/koeling opruimen rondom machines, schoonhouden werkvloer;  
Ø Productie: seriematige opdrachten aan de machine bijhouden, aan- en afvoer van benodigde 

materialen, klein materiaal sorteren, klein onderhoud, eventueel eenvoudig laswerk; 
Ø Expeditie: in-, uit- en verpakken van verzendingen, laden/lossen en koerieren; 
Ø Algemeen: licht administratief werk, zorgdragen voor een representatieve sfeer binnen en 

buiten het pand (o.a. onkruid verwijderen en aanvegen). 
 
Wij zoeken een gemotiveerde kandidaat  die: 

Ø Graag de handen uit de mouwen steekt; 
Ø Affiniteit met techniek heeft; 
Ø Interesse heeft om te leren draaien of frezen; 
Ø Zowel goed zelfstandig kan werken als samenwerken. 

 
Organisatie 
HWI Group bestaat uit HWI Machining en TM Filters. HWI Machining is gespecialiseerd in CNC draai- en 
freeswerk. Voor onze klanten in de aandrijftechniek, (petro)chemische industrie, olie- en gasindustrie, 
offshore en maritieme industrie fabriceren wij complexe werkstukken van enkelstuks tot middelgrote 
series waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld.  
 
Wij bieden 

Ø Een aantrekkelijke werkomgeving binnen een jonge, enthousiaste en groeiende organisatie; 
Ø Veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing; 
Ø Mogelijkheden voor opleidingen/cursussen; 
Ø Collegialiteit en een positieve werksfeer; 
Ø Dagelijks verzorgde lunch met alle collega’s. 

 
Solliciteren 
Solliciteren kan makkelijk door je cv te mailen naar Mariëlle Vermeulen naar e-mailadres 
mvermeulen@hwimachining.com  
 
Mocht je meer informatie willen over de vacature of onze organisatie, kan je contact opnemen met 
Mariëlle Vermeulen op telefoonnummer + 31 (0)172-44 42 00. 


