VACATURE COMPOSIET MEDEWERKER
Ben jij een hands on en zoek je een leuke en uitdagende baan? Kom dan bij ons werken!
XQUIP
Xquip is gevestigd in Almere en ontwerpt en bouwt carbon onderdelen voor superjachten.
Xquip werkt nauw samen met ons zusterbedrijf Xtenders. Hier worden luxe tenders ontworpen
en gebouwd voor superjachten. Een ultra luxe-industrie, waarin de klant vraagt om unieke en
hoogwaardige onderdelen die naadloos aansluiten op hun superjacht. Wij werken dagelijks
samen met gerenommeerde Nederlandse en internationale superjachtwerven. Een hele goede
samenwerking tussen onze ontwerpers en engineers maakt het mogelijk om uitdagende en
vernieuwende producten te vervaardigen die kunnen worden toegepast op een superjacht.
Hierbij werken we intensief samen met de klanten en productiebedrijven. Door de gestaagde
groei zoeken we een collega voor ons engineering team bij Xquip.
Word jij onze nieuwe collega?
WAT GA JE DOEN
Ben jij die handige, leergierige nieuwe collega die graag de handen uit de mouw steekt en
gedreven is om mooie resultaten te behalen? Gaat je hart sneller kloppen om samen met een
team grensverleggende resultaten te halen?
•
•
•
•
•

Je bent betrokken bij de bewerking en assemblage van alle producten;
Lamineren met epoxy hars en carbon, ook onder vacuüm;
Lezen van tekeningen en deze gebruiken voor productie;
Constructie en voorbereiding van onderdelen;
Maken en voorbereiden van mallen om te lamineren.

WAT WE VRAGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met composiet is niet een pre, we hebben de juiste mensen in ons team om jou
dit vak te leren;
Technische ervaring en kennis van composiet bewerking, opgedaan door opleiding,
stage of werkervaring is een pre;
Kwaliteit en nauwkeurigheid zijn voor jou belangrijk;
Een enthousiasteling die houdt van aanpakken;
Je wilt jezelf continue verbeteren;
Minimaal LTS werk- en denkniveau;
Communicatief ben je sterk en je zoekt de samenwerking op met collega’s;
Handig met powertools en gereedschap;
Je neemt verantwoordelijkheid en bent bereid om zelfstandig te werken;
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•
•

Je hebt inzicht en probeert over de volgende stappen na te denken;
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

WAT BIEDEN WIJ
Kies je voor Xquip, dan kies je voor een gezond en groeiend bedrijf. Waarbij er ruimte is voor
veel afwisseling in je werkzaamheden, werken met specialisten en ambitieuze collega’s,
persoonlijke groei, een leuke groep collega’s en veel persoonlijke aandacht. Je kunt jezelf blijven
ontwikkelen.
Daarnaast krijg je:
•
•
•
•
•
•
•

Een plek in een jong en ambitieus team;
De kans om bij te dragen aan de constructie van exclusieve producten van zeer hoge
afwerking en kwaliteit;
Werken met innovatieve materialen en producten;
Afwisselende werkzaamheden;
Een informele werksfeer waar hard werken hand-in-hand gaan met plezier maken.
Een interessante functie voor 40 uur per week waarin je voorlopig niet uitgeleerd bent;
Een passend en goed salaris en vergoeding van je reiskosten.

JE WERKOMGEVING
Bij Xquip ontwerpen en bouwen wij carbon onderdelen voor superjachten. Een ultra luxe
industrie, waarin de klant vraagt om unieke en hoogwaardige onderdelen die naadloos
aansluiten op hun moederjacht. Dat gezegd hebbende werken we op dagelijkse basis samen
met gerenommeerde Nederlandse en internationale superjachtwerven. Samenwerking tussen
onze ontwerpers en engineers maken het mogelijk alle uitdagende mechanismes te
vervaardigen die zij uitvragen. Hierbij werken we intensief samen met de klanten en
productiebedrijven. Door de gestaagde groei zoeken we medewerkers voor onze engineering
afdeling die ons ondersteunen in het ontwerpen van nieuwe onderdelen en constructies voor
in of voor de boot. We zijn een jong bedrijf op zoek naar versterking voor lange termijn.

HERKEN JIJ JEZELF IN DIT PROFIEL?
Solliciteer dan direct. Stuur je motivatiebrief en CV op naar Octavie van Erven
Dorens hr@xquip.com
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