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Productiemedewerker Louver Systemen 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

SUNSHIELD is een jong bedrijf dat door haar nieuwe en moderne aanpak sterk groeit. Daarom zoekt Sunshield 

een enthousiaste productiemedewerker, die graag eindverantwoordelijk wil zijn voor het produceren van 

mooie louver systemen. Na een goede inwerkperiode door ervaren collega's wordt je zelf verantwoordelijk 

voor het gehele productieproces (van tekening tot transport). 

Samen met collega's en in samenwerking met toeleveranciers lever je een topkwaliteit systeem, waar de klant 

vele jaren probleemloos van kan genieten. Je zorgt dat Sunshield dealers en installateurs de projecten 

eenvoudig, snel en foutloos kunnen installeren en dat de projecten op hun eindbestemming komen.  

Je komt terecht in een team waar je veel on the job kan leren van ervaren collega's. Met 6 andere collega's ben 

je verantwoordelijk voor het productieproces, magazijn, voorraadbeheer, assemblage, expeditie en 

afstemming met toeleveranciers. Jullie zorgen als team dat taken worden verdeeld en alles soepel verloopt. 

 

PROFIEL KANDIDAAT 

Voel jij je aangetrokken tot deze functie en wil jij daadwerkelijk aanpakken, groeien, en ondernemen. Beschik 

je over: 

 Affiniteit met techniek, logistiek en/of bouw; 

 In staat om zelfstandig te werken en zelf zijn dag productief in te delen; 

 Wordt blij en trots als hij de foto's ziet van projecten die hij/zij heeft gemaakt; 

 Een MBO denk- en werkniveau; 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, een goed niveau Engels is een 

pré; 

 Een klantgerichte en professionele houding richting klanten, leveranciers en collega's; 

 Een proactieve instelling, aanpakker en teamspeler.  

 

GEBODEN WORDT 

Werken bij Sunshield betekent met plezier en trots werken bij een ondernemend en groeiend bedrijf. Sunshield 

kent een informele en prettige werkomgeving waar ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke groei. 

Sunshield beidt verder: 

 Dagelijks veel variatie in je werkzaamheden (in dagdienst van 08.00 - 17.00 uur); 

 Een schone en prettige werkomgeving, met moderne apparatuur en hulpmiddelen; 

 Een team waar je veel 'on the job' kan leren van de ervaren collega's; 

 Aanvullende opleidingen worden gestimuleerd en vergoed; 

 Een goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, met groei mogelijkheden; 

 Goede arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling, conform de Cao Metaal & Techniek; 

 

MEER INFORMATIE 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joost Bogaers, telefonisch bereikbaar op 

0655 – 693 438. Stuur je CV naar Joost Bogaers. Of nog beter kom geheel vrijblijvend langs voor een 

oriënterende rondleiding bij Sunshield. 
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