Heb je (enige) ervaring als industrieel spuiter? Of zie jij het zitten om bij ons dit vak te leren?
Vind of lijkt het je het leuk om te werken binnen een productieomgeving? Ja? Dan is dit de functie
voor jou!
Bij Nihot in Amsterdam Westpoort houden wij ons bezig met de ontwikkeling, productie en
installatie van afvalscheidingsmachines op basis van luchttechniek. De machines die wij verkopen
scheiden het afval zodanig dat afvalstromen gerecycled kunnen worden. Onze klanten zijn
organisaties waar afval gerecycled wordt of verwerkt wordt tot secundaire brandstof.
We zijn per direct op zoek naar een:

INDUSTRIEEL SPUITER
fulltime
Als Spuiter ben je werkzaam binnen de afdeling Productie. Je bent verantwoordelijk voor het
voorbehandelen en spuiten van onderdelen en componenten van Nihot installaties als onderdeel van
het productieproces. Dit doe je vanzelfsprekend met oog voor orde, veiligheid, kwaliteit en
efficiëntie.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het ontvetten, kitten en spuiten van geproduceerde onderdelen en componenten met de
spuitinstallatie.
• Het zelfstandig plannen van de werkzaamheden voor de verschillende projecten, waarbij je
rekening houdt met de afgesproken levertijd.
• Controleren en bijstellen van kleuren en laagdikte en verliest efficiënt gebruik van verf niet
uit het oog.
• Het instellen, onderhouden en gebruikmaken van machines en gereedschappen.
• Je wordt ingewerkt door ervaren spuiters met jarenlange ervaring binnen Nihot. Een goede
leermeester dus is gegarandeerd!
Wie zoeken wij?
• Heb ervaring als Industrieel Spuiter? Geweldig! Zo niet, dan leren wij jou graag de kneepjes
van dit mooie vak.
• Je spreekt de Nederlandse taal.
• Je bent een aanpakker, collegiaal en bezit een positieve werkmentaliteit.
Waarom wil jij graag bij Nihot werken?
Je bent werkzaam binnen de afdeling Productie waar ruim 20 medewerkers werken; een team
waarbinnen iedereen elkaar kent. De sfeer is informeel, betrokken en er is ruimte voor een grapje.
Onze medewerkers vallen onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijf, dat betekent bijv. 25 verlof- en 13
ADV-dagen per jaar! Je ontvangt vanzelfsprekend een reiskostenvergoeding. Ook pensioen is goed
geregeld (via PMT). Werk je over, dan geldt een toeslag van minimaal 146%. Ben je zelden ziek? Dat
belonen we zelfs met een jaarlijkse verzuimbonus! Nihot is goed bereikbaar met openbaar vervoer.
En zo zijn er nog vele redenen om te kiezen voor Nihot als werkgever!
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Vragen en solliciteren
Heb je vragen? Bel of mail Pien Vonk (HR Adviseur) via 06-38686302/020-5822032 of
pienv@nihot.nl. Enthousiast geworden? Laat het ons weten en bel of stuur een email. Niet twijfelen,
gewoon doen! Hopelijk ontmoeten wij je spoedig tijdens een informeel kennismakingsgesprek.
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