
Junior Werkvoorbereider fulltime
Het produceren van rubberartikelen voor industriële toepassingen is een specialistisch proces. AVK Ravestein BV is hierin op basis van 

jarenlange ervaring en technologische kennis zeer bedreven. Zeker wanneer het gaat om nieuwe ontwikkelingen. 

Tijdens de beginperiode in de jaren vijftig was het bedrijf nog toegelegd op orthopedische rubberproducten, maar rond 1970 werd de 

stap gemaakt naar technische rubbervormartikelen. Inmiddels is AVK Ravestein BV een van de meest vooraanstaande rubberfabrikanten 

van Nederland. 

Ravestein Rubberparts BV maakt deel uit van de AVK Group en heet vanaf nu AVK Ravestein BV. Voor verdere informatie verwijzen wij u 

graag naar de website van ons moederbedrijf: www.avkgummi.com

Ravestein Rubberparts BV is now part of the AVK Group and the new name is AVK Ravestein BV. Please visit www.avkgummi.com for 

further information.

AVK Ravestein, onderdeel van het Deense AVK zoekt een junior werkvoorbereider.

De formule 1 bewees hoe belangrijk het juiste stuk rubber is. Wil je daar alles over leren?

Slechts weinig mensen hebben veel kennis van rubber. Dat maakt jou voor de toekomst een waardevol en gewild specialist!

Bij ons kom je terecht in een klein maar groeiend bedrijf, als onderdeel van een internationale firma met prima doorgroeimogelijkheden.

Wat ga je doen?
   Na een uitgebreide en intensief inwerk traject ga je zelfstandig het hele offerte traject doen. Samen met productie beoordeel je  

 de aanvraag op maakbaarheid en op welke wijze. Je doet eventuele aanvragen bij leveranciers, berekent de productiekosten en  

 bepaald samen met verkoop de prijs.

   Je onderhoudt contacten met zowel klanten als leveranciers.

   Je beheerst ons kwaliteitssysteem want bij ons staat kwaliteit altijd bovenaan.

   Je leert alles over rubber en onze organisatie

Wat verwachten wij van jou?
   Technische opleiding op minimaal MBO niveau (bij voorkeur Werktuigbouw)

   Leergierig

   Doorzetter

   Je neemt graag initiatief

   Woonachtig op acceptabele reisafstand van Waalwijk

Waarom moet jij voor ons kiezen?
   Je wordt specialist in rubber, die zijn zeldzaam en dus waardevol

   Bij ons krijg je écht een uitgebreid inwerktraject, daar nemen we de tijd voor

   Binnen AVK zijn er altijd kansen voor jonge, goede mensen

   Wij hebben uitstekende arbeidsvoorwaarden inclusief een goed pensioen

   Wij zijn een platte organisatie waar iedereen verantwoordelijkheid krijgt

Dus als je echt bereid bent om in jezelf te investeren en graag specialist wordt in een uniek product als rubber, 

dan hebben wij de perfecte job voor jou.

Solliciteren.
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw C.V. met motivatie naar: ark@avkravestein.nl


