INSULCON B.V. is een dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en
verkoop van een scala aan hittebestendige- en vuurvaste isolerende producten en systemen die op
brede schaal worden toegepast in de thermische procesindustrie. Onze afnemers zijn o.a.
energiecentrales, vuilverbranders, aluminiumgieterijen, engineering bureaus, petrochemische
fabrieken, producenten van huishoudelijke apparaten zoals CV ketels, haarden & kachels,
bakovens, etc. Dankzij de know-how van een groot aantal gespecialiseerde medewerkers en
ervaring van meer dan 38 jaar, is INSULCON B.V. in staat haar afnemers duurzame oplossingen en
een uitstekende service te bieden. De INSULCON Groep heeft een vestiging in Nederland, België,
Duitsland en Zwitserland en is met name actief in Europa en met specifieke activiteiten
wereldwijd.

Op de Wearflex® afdeling, gelokaliseerd te Steenbergen, worden uit diverse technische weefsels
industriële eindproducten samengesteld zoals flexibele hitteschilden, flexibele duurzame
afdichtingen voor procespijp doorvoeringen en weefselcompensatoren die bewegingen opvangen als
gevolg van trillingen en thermische uitzetting.
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een

Production Control Engineer (Fulltime 40 uur)
Je werkzaamheden bevatten onder andere:
 Het behandelen van de werkopdrachten volgens de vereiste methodes en procedures.
 Uitwerken en afhandelen van de werkopdrachten (o.a. CAD tekenen, grondstoffen hoeveelheden
berekenen, etc.).
 Zorgdragen voor het aanleveren van de werkopdrachten aan de productieafdelingen c.q.
aansturen van deze opdrachten.
 Het onderhouden en coördineren van de communicatie t.a.v. de planning richting o.a. de
productieafdelingen, orderadministratie, verkoop en inkoop.
 Nacalculatie productieorders.
 Begeleiden en assisteren van de productieafdelingen.
 Onderhouden van de afdelingsadministratie.
Wij vragen:
 Een voltooide MTS opleiding (bij voorkeur WTB).
 Auto-CAD opleiding / ervaring.
 Enkele jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
 Goede communicatieve vaardigheden.
 In teamverband kunnen werken.
Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen we je graag naar onze website www.insulcon.com
Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?
Email jouw Curriculum Vitea en motivatie voor 31 december 2018 naar hr@insulcon.com
Mocht je naar aanleiding van de vacature nog vragen hebben stel deze dan via hr@insulcon.com
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