
 

 

Vacature: Assemblage productie medewerker - (Fulltime) 
 
 

Wie zijn wij? 
Wij zijn Berkel Industrial een innovatief bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de toelevering van 

Industriële slangen, trillingsdempers, bewerkte kunststof en rubber onderdelen. Al deze producten zijn 
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, maten en materialen. Wij onderscheiden ons door:  

- Mee te denken met klanten over technische oplossingen; 

- Het realiseren van kostenreductie op productniveau voor onze klanten; 
- Het realiseren van kostenreductie op proces niveau voor onze klanten; 

- Het produceren van assemblages en subassemblages; 
- Ons hoge service level online en offline, wij voorzien onze klanten snel van de informatie die ze 

nodig hebben; 
 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Berkel en Rodenrijs. Op de locatie zijn er ruim tien werknemers werkzaam, 
verspreid over de productieafdeling, verkoopafdeling, expeditie en voor administratieve werkzaamheden.  

 

Wie zoeken wij? 
Je hebt affiniteit met techniek en hebt oog voor details tijdens je werk. Daarnaast voel jij je prettig in een 

klein team waar je samen met je collega’s verantwoordelijk bent voor de assemblages voor onze klanten. 
Je bent competitief ingesteld, ambitieus en kan presteren onder druk. Verder kan je efficiënt en effectief te 

werk gaan in een snelgroeiend bedrijf.   
 

Wat worden je dagelijkse werkzaamheden? 
- Je werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen; 

o Het assembleren van slangen; 

o Testen slangen op de testbank; 
o Produceren van subassemblages; 

o Meedenken over invulling assemblage proces;  
o Je houdt je werkplek, gereedschappen en de machines schoon en geordend; 

 
Wat bied jij ons?  

- Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar; 
- Je bent een aanpakker en fysiek in staat om (kortstondig) zwaar te tillen; 

- Je hebt bij voorkeur een afgeronde mbo-diploma in een technische richting; 

- Je hebt minimaal één jaar aantoonbare en relevante werkervaring op het gebied van technische 
productie werk; 

- Je bent nauwkeurig, geordend en stressbestendig; 
- Je stelt prioriteiten binnen je werkzaamheden; 

- Je staat open voor verdere ontwikkeling; 
- Je hebt affiniteit met techniek; 

- Hef- en/of reachtruckcertificaat is een pré; 
 

Wat bieden wij jou? 

- Een fulltime baan in een jonge dynamische omgeving; 
- Een vast team collega’s; 

- Een marktconform salaris en pensioensregeling; 
- 25 vrije dagen en vakantietoeslag; 

- Informele werksfeer waarbij collega’s voor elkaar klaarstaan; 
- De mogelijkheden voor opleiding, begeleiding en doorgroeimogelijkheden; 

- Jaarlijks georganiseerde bedrijfsuitjes; 
 

Ben je geïnteresseerd geraakt in ons bedrijf en past bovenstaande vacature helemaal bij jou? 

Solliciteer dan direct door je CV en motivatie te mailen naar admin@berkelindustrial.nl  
 

We zien je sollicitatie graag tegemoet! 

mailto:admin@berkelindustrial.nl

