Quality is our passion

PECOCAR Holland B.V. is een modern en dynamisch bedrijf , waarbinnen meer dan 80
medewerkers met veel enthousiasme werkzaam zijn. Ons bedrijf is gevestigd in Albergen en
vervaardigt op maat gemaakte sandwichpanelen voor o.a. de Europese carrosseriemarkt als ook
voor de bouw, industrie en recreatieve markt. Daarnaast heeft Pecocar met haar eigen R&Dafdeling een aantal specifieke producten voor de busmarkt ontwikkeld, w.o. busdaken en –
vloeren. Tevens assembleren wij op specificatie van de klant onderdelen, bouwpakketten of
compleet voorgemonteerde producten zoals casco’s, opleggers, omkastingen e.d. Alle
producten worden volgens de richtlijnen van de Iso-normen 9001-2015 en IATF / TS-16949 en
conform onze filosofie vervaardigd: vernieuwend, creatief en verfrissend, waarbij ons
vakmanschap in al haar facetten wordt gedemonstreerd.
Vanwege een toename van de orders en de werkzaamheden hebben wij per direct de volgende
vacatures:

Panelenbouwers
Assemblagemedewerkers

Panelenbouwers/Assemblagemedewerkers
Functie-inhoud
Een panelenbouwer produceert uit diverse standaard grondstoffen sandwichpanelen conform
tekening en kwaliteitseisen, de assemblagemedewerker verwerkt deze panelen tot een halffabrikaat of eindproduct en controleert de kwaliteit hiervan.

Opleidingseisen en belangrijkste competenties
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➢
➢
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VMBO-niveau
pro-actief
nauwkeurig en schoon werken
flexibele werkinstelling
bij voorkeur specifieke kennis van en ervaring met lastechnieken en verlijmingstechnieken
tekening kunnen lezen
verantwoordelijkheidsgevoel
zelfstandig maar ook goed samen kunnen werken

Indien u interesse heeft één van genoemde functies kunt u een schriftelijke reactie sturen naar:
PECOCAR Holland B.V.
T.a.v. personeelszaken
Van Koersveldweg 1
7665 SG Albergen
Of stuur uw reactie per mail naar h.lubberman@pecocar.nl
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Verträge sind unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen anwendbar, hinterlegt beim Gericht in Almelo am 22-12-2016 unter Nummer 30/2016. On all our transactions the general delivery and
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