Vacature: Insteller
De Grolschbeugelknop kun je kopen, maar als insteller ga jij ze zelf produceren. Instellers zijn bij Reobijn van begin
tot eindverantwoordelijk voor een nieuw product op de machine.
De hoogwaardige producten die jij met onze machines gaat maken vinden hun weg over de wereld. Hiervoor werken
we met moderne en toonaangevende machines, robots en randapparatuur. Jij werkt in een groep met instellers met
verschillende ervaringsniveau. Ter ondersteuning zijn er in het bedrijf ervaren troubleshooters en een
procesafdeling.
Voor deze functie zoeken we meer en minder ervaren instellers met spuitgietervaring. Een beginnend insteller zal
zich eerst richten op een deel van onze matrijzen en machines, ervaren instellers kunnen al onze machines
ombouwen en alle (complexe) matrijzen spuitgieten. Onze instellers werken in 2 of 3 ploegendienst.
Kernwoorden die bij jou passen: aanpakker, leergierig, gedreven, gestructureerd werken.
Voor meer informatie kun jij contact opnemen met Marko Abbink (Controller en HR)
Telefoon:31 (0)53 574 04 04 Mail: m.abbink@reobijn.nl
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Jij weet wat wij maken! Grote kans dat je onze producten in huis hebt. We laten ze graag zien!
We zoeken mensen die met ons deze producten maken, met dezelfde drive als wijzelf. Reobijn is volop in beweging.
Wij hebben moderne machines met veel ruimte er om heen. We hebben veel aan het gebouw vernieuwd en gaan
nieuw bouwen naast ons bedrijf. Onze stroom komt voor 25% van zonnepanelen die we gaan plaatsen. We praten
niet alleen over duurzaamheid, we doen er ook echt wat aan. Hoogwaardige technieken en innovatie zijn ons op het
lijf geschreven.
Naast dat er hard gewerkt wordt is er veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en is er aandacht voor jou als persoon. Zo
maken we met z’n allen wat bijzonders. We zijn altijd op zoek naar mensen die onze drive en passie delen!
Onze klanten zijn zowel vooraanstaande Nederlandse bedrijven als bekende multinationals. We leveren technisch
hoogwaardige spuitgietproducten. In Haaksbergen hebben we 35 spuitgietmachines van groot tot klein, voorzien van
de nodige randapparatuur en automatisering.
We hebben korte lijnen in de organisatie waarin initiatief en verantwoordelijkheid kerneigenschappen zijn.
Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor de volgende vacatures:
accountmanager-gereedschapmaker-insteller-operator-troubleshooter
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