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Helvoet Rubber & Plastic 
Technologies is een moderne 
succesvolle onderneming op het 
gebied van klantspecifieke 
ontwikkeling en productie van 
enkelvoudige en samengestelde 
kunststof- en rubbercomponenten. 
Helvoet heeft vestigingen en 
activiteiten in Nederland, België, 
Duitsland, Polen, India en de US. De 
120 werknemers van Helvoet-
Hellevoetsluis zijn verantwoordelijk 
voor de engineering, productie en 
assemblage van kunststof- en 
rubberonderdelen voor de 
Automotive markt, Food – en Health 
Tech toepassingen en Industrial 
Control en dit voor klanten 
wereldwijd. Helvoet beschouwt haar 
medewerkers als belangrijk 
bedrijfskapitaal. Training en 
ontwikkeling van het personeel 
hebben een hoge prioriteit. 
 
 

 

 

Junior machinebankwerker Matrijzen           

 

Wil jij het vak leren van het onderhouden en repareren van matrijzen? 
We zoeken kandidaten die  
- bezig zijn met een technische MBO-opleiding (fijn) mechanische richting is een pre of  
- deze opleiding al hebben afgerond 
 
Dagdienst 
 
Wat ga je doen? 
- Je beoordeelt matrijzen kritisch en bepaalt welke bewerkingen er nodig zijn om de matrijzen productieklaar te maken 
- Je repareert, reviseert en bewerkt matrijzen (door bijvoorbeeld eenvoudig conventioneel draai- en freeswerk) 
- Visuele controle uitvoeren op afwerking en vergelijkingscontrole tekening/ matrijs 
- Het schoonmaken en polijsten van matrijzen 
 
 
Wie ben jij? 
We verwachten dat jij een technische mbo-opleiding hebt afgerond of dat je hiermee bezig bent. Een opleiding in de 
mechanische richting is een pre. Je bent een harde werker en houdt ervan om nauwkeurig te werken. Je beschikt over 
enige ervaring in machinebankwerken, je kunt tekening lezen en je beheerst verspaning- en meettechnieken (of bent bereid 
om dit te leren). Bovenal verwachten we dat je een prettig persoon bent om mee samen te werken. 
 
 
Wat bieden wij: 

Met oog op de toekomst willen wij de kennis en kunde overdragen aan een nieuwe generatie enthousiaste en leergierige 
techneuten. De collega’s die al jaren op de Toolshop-afdeling werken beschikken over veel kennis en ervaring op het 
gebied van matrijzenonderhoud. Je wordt door hen gecoacht en leert alle ins & outs van matrijzenonderhoud. 
Gecombineerd met alles wat jij op school al hebt toegepast aan moderne technieken. 
Veilig en prettig samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel! 
 
Heb je interesse? 
Mail je CV met korte motivatie naar HR@helvoet.nl ter attentie van Amber Roosekrans, HR Officer. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gerritjan Masselink (Maintenance Coordinator),  
op telefoonnummer 0181 331 333. 

 

 

 

  


