
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.
 
 
 

BOTENBOUWER BIJ BEUKER SP
40 uur per week | OPMEER

JOUW WERKDAG ALS KUNSTSTOF BEWERKER

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

Check voor meer info www.beuker-intercodaminfra.com

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?

Hoe gaaf is het om van PE een boot te bouwen?! 
In samenwerking met Tideman Boats heeft Beuker SP een proces ontwikkeld om praktische en

duurzame werkboten uit PE te produceren.
Beuker SP heeft diverse typen PE basismodellen geproduceerd. De basis bestaat uit HDPE
plaatwerk wat wordt verbonden door middel van spiegellassen en extrusie-lassen en met

toevoegingen zoals consoles, handvaten, sleepbeting, binnenboord– of buitenboordmotoren. 
 

Tidemans Boats werkt de basismodellen af tot volwaardige werkvaartuigen.
De boten zijn compact en passen in een zeecontainer waardoor ze wereldwijd verscheept

kunnen worden.

VACATURE!

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


