
STERK IN KUNSTSTOF MAATWERK
 

Beuker SP levert kunststof
leidingsystemen en ontwerpt en

produceert kwalitatief 
hoogwaardige maatwerkoplossingen in

kunststof. 
 

Daarnaast is Beuker SP continu bezig met 
innovaties, bijvoorbeeld de productie van

PE werkboten. 
 

Beuker SP is gevestigd in Opmeer, 
dit is tevens de standplaats

 van de functie.
 
 
 

Allround constructie kunststofbewerker / kunststoflasser 
40 uur per week | OPMEER

INTERESSE?
Wanneer jij jezelf herkent in deze  functie, stuur dan je motivatie met cv naar: marketing@beuker-bkl.com

Check voor meer info www.beuker-intercodaminfra.com

JOUW WERKDAG ALS KUNSTSTOF BEWERKER

WAT KAN JE VERWACHTEN?
Wij zijn een zeer toegewijde ambitieuze organisatie

met liefde voor- en ervaring in kunststoffen. 
 

We streven altijd de hoogste kwaliteit en service na
om ons te onderscheiden in de markt. 

 
Wij bieden:

Een marktconform salaris
30 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband)

Reiskostenvergoeding
Pensioenregeling

Bijdrage voor sport/fitness
Een zeer prettige werkomgeving met ruimte om je

verder te ontwikkelen

Een technische tekening lezen is voor jou geen
probleem. 
Ervaring in de kunststofbranche is een pré, maar
geen vereiste.
Je bent een harde werker met
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Je vindt je het fijn om in een klein team te
werken. 
Je bent een aanpakker.
Gewend om met je handen te werken.
Je hebt technisch inzicht. 
Jij bent enthousiast en leergierig en je zoekt een
leuke baan met perspectief. Een baan waar je
(verder) wordt opgeleid tot vakkracht.

WIE BEN JIJ?

Samen met je collega’s start je de dag met het doornemen van de werkzaamheden van
die dag. In een modern ingerichte werkplaats ga je vervolgens aan de slag om

kunststof producten te vervaardigen d.m.v. bewerkingen en handelingen met behulp
van diverse gereedschappen en machines. Aan de hand van een technische tekening

verricht je diverse bewerkingstechnieken zoals meten, zagen, boren, lijmen en lassen. 
Door het toepassen van  verschillende lastechnieken (extrusielassen, elektromoflassen,
spiegellassen, draadlassen, Polyfusielassen) prefabriceer je diverse onderdelen tot een

eindproduct. Elk product dat gemaakt wordt is maatwerk.

Ervaring is een pré maar geen vereiste. 
Met de juiste inzet en goede begeleiding leiden we je intern op!


