
In de werkplaats werk je met verschillende las- en 
bewerkingsmachines om uiteindelijk tot een goed 
passend maatwerkproduct te komen.  

Je bent gemotiveerd om deze technieken te leren, 
de producten zelfstandig te maken en mee te 
denken over oplossingen. Je hebt oog voor details 
en werkt nauwkeurig. We leiden je intern en extern 
op tot een vakbekwame kunststofbewerker. In deze 
afwisselende en uitvoerende functie werk je nauw 
samen met je collega’s in een klein team. 

Heb jij een VMBO of MBO achtergrond in de metaal 
of vergelijkbare technische ervaring? We nodigen 
je dan graag uit voor een gesprek en bieden je 

de mogelijkheid om een dag mee te lopen en te 
ervaren of de werkzaamheden bij je passen. Heb je 
nog vragen over de inhoud van deze functie? Stel je 
vraag gerust via solliciteren@milder.nl. 

Zie jij het wel zitten om met ons te werken aan 
maatwerkoplossingen voor onze klanten?
Solliciteer dan direct (per voorkeur via mail):

Milder Holland B.V.
T.a.v. De Werkplaats
Nijverheidstraat 28
6681 LN Bemmel
E-mail: solliciteren@milder.nl

KUNSTSTOF BEWERKER/-LASSER

Milder Holland B.V. is een actieve en veelzijdige leverancier van kunststof leidingsystemen. Wij 
opereren in de zakelijk markt. Onze kracht is de combinatie van eigen producten en het importeren 
van kwalitatief sterke merken. Met ons team in Bemmel en Rotterdam is het doel om onze klanten 
succesvol te laten zijn en de beste service aan hen te verlenen. Dit doen wij al ruim 46 jaar, met 
trots op ons team en het complete leveringsprogramma. 

Onze maatwerklocatie in Bemmel is een belangrijk verlengstuk van de service die we onze klanten 
geven. In situaties waar een standaard product niet volstaat komt onze maatwerkafdeling in beeld. 
Voorbeelden van de producten die je gaat maken zijn prefab leidingdelen, constructies en putten. 
Alles is van kunststof, meestal uniek en vaak vanaf een tekening gemaakt. Deze werkplaats, en 
de collega’s die er werken, geven ons de mogelijkheid om met onze klanten mee te denken in 
innovatieve oplossingen.

Vanwege een stabiele groei in maatwerk zijn we op zoek naar een handige man of vrouw die 32 of 40 
uur bij ons komt werken als: 

Ben jij de kandidaat 
die we zoeken?


