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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 medewerkers 
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 personeel hebben een 
hoge prioriteit.  

 

Medewerker Matrijzenonderhoud (in opleiding) 

 
We zoeken kandidaten die: 

- bezig zijn met een technische opleiding MBO-fijn mechanische richting 

- of deze opleiding al hebben afgerond 

- of deze opleiding willen volgen 

 
 

De functie 
In deze functie voer je bewerkingen uit om matrijzen klaar te maken voor de spuitgietproductie. Het betreft complexe hoog-
voudige productie matrijzen die gebruikt worden voor o.a. de automotive en foodindustrie. Naast het onderhoud zorg je er 
voor dat alle reservedelen van de matrijzen in optimale staat zijn en overzichtelijk zijn opgeborgen (5S). Je leert de 
operators hoe de matrijzen tijdens de productie onderhouden moeten worden en welk middelen ze hierbij mogen inzetten. 
Je leert om onderhoud te verrichten kunststof-, rubber- en LSR-matrijzen zodat je allround inzetbaar bent. 
 
Je gaat onderdeel uitmaken van het hechte team van de Toolshop. Deze bestaat momenteel uit 5 personen. De functie 
wordt uitgevoerd in dagdienst. 
 
Je profiel 
We verwachten dat je een technische mbo 3/4-opleiding hebt afgerond of dat je hiermee bezig bent, bijvoorbeeld in fijn 
mechanische richting. Jij werkt graag met je handen en je werkt nauwkeurig (‘millimeterwerk’). Je hebt enige ervaring met 
metaalbewerking en je houdt van structuur. Bovenal verwachten we dat je een prettig persoon bent om mee samen te 
werken!   
 
Het aanbod 
De collega’s die al jaren bij de Toolshop werken, beschikken over alle benodigde kennis en ervaring en willen dit graag aan 
je overbrengen. Je wordt door hen gecoacht en leert alle ins en outs van het matrijzenonderhoud. We bieden je goede 
arbeidsvoorwaarden conform de cao kunststof- en rubberindustrie en vooral een prettig bedrijf om te leren en werken! 
 
Sollicitatieprocedure 
Heb je interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten en stuur een mail met je CV en een korte motivatie naar  
Amber Roosekrans (HR Officer) aroosekrans@helvoet.nl . Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen 
met Gerritjan Masselink (Maintenance Coordinator) op telefoonnummer +31 (0) 181 331 333. 
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