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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 VS. 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. 
 
 

 

 
                Mould Engineer / Developer 
 

- Kennis van kunststof, rubber en LSR-matrijzen 
- Bekwaamheid van engineering middels de tools/software: Creo, (Pro Engineer), Moldflow (AutoDesk) 

 
Waar ga je werken? 
Als Mould Engineer maak je onderdeel uit van de afdeling Engineering / Development in Helvoet Hellevoetsluis. Deze 
afdeling is iedere dag bezig met het implementeren van nieuwe, innovatieve processen in onze productieafdelingen, 
inclusief nieuwe high-tech (spuitgiet) matrijzen voor kunststof-, rubber pers/transfer en LSR-producten. 
 
Wat ga je doen? 
• Ontwerpen van nieuwe matrijzen met behulp van onze speciale software; 
• Nauwe samenwerking met leveranciers, engineers en klanten om op de meest efficiënte manier de hoogst mogelijke  
  kwaliteit te bewerkstelligen; 
• Beheren van de doorlooptijden en kwaliteit; 
• Beheren van onderhouds- en revisieplannen; 
• Coachen van onze medewerkers in onze gereedschapmakerij bij de uitvoer van hun onderhouds-, reparatie- en  
  revisiewerkzaamheden. 
 
Wie ben je? 
• Een zelfstarter, je werkt oplossingsgericht en bent analytisch zeer vaardig; 
• Je beschikt over een hoge mate van nauwkeurigheid en bent zelfkritisch; 
• Je werkt graag in een team en hebt sterke technische vaardigheden; 
• Je zoekt voortdurend naar kansen om de kwaliteit te verhogen, te innoveren, te vereenvoudigen, afval te verminderen en  
   de efficiëntie van onze productiegereedschappen te vergroten; 
• Je bent enthousiast om te innoveren en voortdurend op zoek naar wereldwijde mogelijkheden om te verbeteren; 
• Je weet je prima uit te drukken in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift; 
• Je hebt de HBO-opleiding Werktuigbouwkunde afgerond. 
 
Wat bieden wij: 
In de rol van Mould Engineer / Developer biedt Helvoet een uitdagende functie in een dynamische productieomgeving. Je 
hebt een geweldige kans om je kennis op het gebied van automotive & medische standaarden en vereisten verder te 
(blijven) verdiepen. Het is een fulltime functie binnen een prettige en stimulerende werkomgeving met voldoende vrijheid 
voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur via e-mail jouw CV met korte motivatie naar HR@helvoet.nl t.a.v. Amber Roosekrans, HR Officer. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Andreo de Wolf, Mould Engineer, awolf@helvoet.nl. 

 
Deze vacature is zowel intern als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 


