
INDUSTRIEEL SPUITER M/V
FULLTIME (38 UUR) – STANDPLAATS OLDENZAAL

Als Industrieel Spuiter ben je bij ons medeverantwoordelijk voor het  
conserveren en afmonteren van indrukwekkende hijswerktuigen. Wij  
willen graag een teamplayer pur sang met oog voor detail, die houdt  
van afwisseling in het werk. 

Wie zijn wij?
Ropeblock is al ruim 25 jaar expert in ontwikkeling en productie van 
hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelindustrie.  
Een thuis voor ruim 80 (technisch) specialisten die samen met haar  
everanciers en klanten efficiënte en innovatieve producten realiseert.  
We zijn een zelfstandige onderneming en een internationale speler  
van formaat in een nichemarkt. 

Wij zijn ervan overtuigd dat je tot de beste eindresultaten komt als je  
samenwerkt. met elkaar, met klanten en met leveranciers. Een kwestie 
van gebruik maken van elkaars kwaliteiten, elkaar uitdagen en scherp 
houden en elkaar aanvullen waar dat nodig is. We besteden aan-
dacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling en bieden met het oog 
daarop ook passende (opleidings-)mogelijkheden.

Wat vragen we van jou? 
Je hebt een MBO 2- of 3-opleiding Industrieel Spuiter afgerond  
of wilt een opleiding starten op basis van werken en leren.  
Je hebt affiniteit met een technische productieomgeving. In je  
werk ben je een zelfstarter met teamgeest, kritisch naar jezelf  
en je omgeving en met een focus op kwaliteit. Je bent bekend  
met het digitaal verwerken van activiteiten en werkt nauwkeurig.  
Bij voorkeur heb je ervaring met een 2K air mix-installatie en 
ben je in het bezit van een certificaat veilig hijsen en een actueel 
heftruckcertificaat. 

Wat bieden wij jou?
Bij Ropeblock vind je een informele bedrijfscultuur. Tegelijkertijd is  
alles goed geregeld. We hechten veel waarde aan samenwerken,  
meedenken en meewerken aan nieuwe oplossingen. 

Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd en continu gestimuleerd, met 
volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien. We hebben marktconforme 
arbeids voorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie 
en jouw ervaring. Daarnaast investeren wij in jouw persoonlijke ontwikke-
ling, zodat je op de juiste manier met de organisatie meegroeit. 

Eerst komen kijken?
Heb je behoefte aan meer informatie over de vacature of wil je eerst 
vrijblijvend een kijkje komen nemen, de collega’s in de Spuiterij laten  
je graag ons bedrijf bedrijf zien. Je kunt hiervoor contact opnemen  
met Henry Scheffer, Voorman Spuiterij: 088 – 53 23 200.

Direct solliciteren?
Denk je nu ‘dit ben ik!’ en wil je direct solliciteren, stuur dan je CV,  
aan gevuld met je persoonlijke korte en krachtige onderbouwing aan  
vacature@ropeblock.com t.a.v. Amber Kroese, HR adviseur.

ROPEBLOCK.COM

Houd jij van innovatie? Heb je veel affiniteit met techniek? En vind je het supertof om als onderdeel van  

een enthousiast team een bijdrage te leveren aan unieke kwaliteitsproducten met een enorme ‘wow-factor’?  

Dan is de functie van Industrieel Spuiter bij Ropeblock echt iets voor jou!

Je toekomstige collega Stef, die al 
jaren met veel plezier bij Ropeblock 
werkt:
‘We krijgen hier veel vrijheid om ons werk naar 
eigen inzicht in te vullen. We hebben allemaal 
hart voor de zaak en gaan samen voor een 
topresultaat. En als dat dan lukt, krijgen we daar 
ook waardering voor. Dan weet je waar je het voor 
doet.’


