Elzinga BV is een specialistisch spuitbedrijf in het hart van Friesland en opereert op een kwalitatief
hoogwaardig niveau. Met een team van ca. 60 vakmensen werken we aan uiteenlopende projecten.
Tot de activiteiten behoren o.a. schadeherstel en spuiten van personen- en bedrijfsvoertuigen, spuiten
van boten, stralen en coaten van constructies en het seriematig spuiten van industriële producten.

Wij zijn op zoek naar een:

Spuiter

(38 uur per week)

Wij zijn op zoek naar een spuiter die kwalitatief hoogwaardig werk levert. Je zult bedrijfswagens,
aanhangers, opleggers, (machine-)onderdelen, offshore-gerelateerde producten en andere industriële
objecten spuiten. Maar ook het voorbewerken (schuren, plamuren, afplakken, kitten, etc.) behoort tot
jouw takenpakket. Je werkt netjes en efficiënt. Bovendien kun je omgaan met werkdruk (uren) en ben
je flexibel qua werktijden.

Werkzaamheden
Voorbewerken en spuiten
 Het voorbewerken door middel van schuren, kitten en ontvetten
 Het primeren van de onderdelen
 Het (af-)spuiten met diverse soorten lakken en spuitapparatuur (beker, airless, airmix)
 Het spuiten van laagdiktes
Overige taken
 Het verrichten van eenvoudige dé- en montage werkzaamheden
 Afwerken ten behoeve van aflevering
 Het invullen van meetrapportages
In het kort zoeken wij iemand met:
 Een functiegerelateerd vakdiploma
 Vakmanschap
 Ervaring
 Oog voor kwaliteit
 Flexibele inzetbaarheid
 Passie voor het vak

Je bent:
 Bekend met de diverse laksoorten
 Nauwkeurig en stressbestendig
 Klantgericht en pro-actief
Je kunt:
 Werken met diverse soorten spuitapparatuur (bekerspuit, airless, airmix)
 Alle kleuren waarnemen
 Zelf verf mengen/aanmaken
 Efficiënt en zelfstandig werken
 Samenwerken
Iets voor jou?
Werken bij Elzinga betekent werken in een omgeving waar kwaliteit, innovatie en veiligheid van belang
zijn. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en je krijgt als medewerker van Elzinga voldoende ruimte
om je verder te ontwikkelen. Iets voor jou?
Wil je deel uitmaken van Elzinga, ben je gedreven en past onze organisatie bij jou? Stuur dan je korte
motivatie en je cv naar Marjan de Beer op marjan@elzinga.nl

