
 

 

Helvoet Hellevoetsluis zoekt:  

 

 

 
 
 

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. 
 
 

 

 

Productiemedewerker Solutioneren   
2-ploegendienst 
 
We zoeken kandidaten met: 
- een afgeronde technische MBO opleiding nivo 1 of 2 (bijvoorbeeld operator A) 
- of hiermee bezig zijn 
  
Waar ga je werken? 
Je gaat werken op de solutioneerafdeling waar kleine kunststof- en metaaldelen worden voorzien van een hechtlaag. De 
onderdelen worden hier ontvet, gestraald en gespoten met een primer (grondverf) en een topcoat. Dit gebeurt zowel 
handmatig als met volautomatische machines. Nadat het product is voorzien van een hechtlaag wordt het verder bewerkt 
op een andere afdeling. De producten zijn motoronderdelen voor de auto-industrie. De kwaliteit moet daarom perfect zijn! 
De te bewerken producten zijn klein (passen in de hand) en worden in kleine productie-aantallen gemaakt.  
 
Wat ga je doen? 
-  Inzetdelen plaatsen en lossen in mallen  

- metaal-kunststofdelen ontvetten 
- Handmatig stralen van producten 

-  Rouleren van taken 
-  Kleine storingen oplossen 
-  (Na een inwerkperiode) zelfstandig handmatig producten spuiten  
 
Wie ben jij? 
We verwachten dat jij een echte aanpakker bent die samen met je collega’s zorgt dat de klant kwalitatief hoogwaardige 
producten krijgt. Samenwerken vind je leuk zodat de taken op de afdeling goed worden verdeeld. Je hebt een stevig 
postuur om soms zware dingen te hanteren en je bent in staat om het grotendeels staand te werken. 

 
Wat bieden wij: 
Wij bieden je een leerzame plek waar je op technisch gebied alle ins & outs van solutioneren kunt leren. Dit is een echt 
ambachtelijk proces! Veilig werken vinden we zeer belangrijk. Juist gebruik van de pbm’s is belangrijk want de werkplek is 
stoffig. 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 Jacky Bareman (Productiemanager Rubber),  
op telefoonnummer 0181 331 333. 
 

www.helvoet.com 


