
ALLROUND COMPOSIETBEWERKER 
(FULLTIME) 

De afdeling Composieten produceert o.a. masten en gieken voor zeiljachten, 
én luiken, schuifdeuren en opbouwconstructies voor zeil- en motorjachten. De 
afdeling heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van prepreg materialen. 
Met deze techniek worden technisch hoogwaardige en lichte constructies 
geproduceerd.

Taken:
• Afwerken en prepareren van mallen;
• Lamineren van koolstof epoxy prepreg materiaal in de mal;
• Uitvoeren van warmte behandelingen in oven of autoclaaf;
• Samenstellen en verlijmen van diverse onderdelen tot compleet 

eindproduct;
• Afwerking van het eindproduct.

Profiel:
• Opleiding op MBO-niveau;
• Kennis van composietmateriaal;
• Nauwkeurig kunnen werken. 

Wij bieden:
Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector, prima opleidings- 
en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en 
zelfontplooiing. Daarnaast bieden wij een goed pakket met primaire  
en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met  
Adri Wolf, Productieleider Composieten, email a.wolf@rondal.com,  
tel. 0527 243500.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je  
schriftelijke sollicitatie met CV vóór 1 december 2017. Je kunt je sollicitatie 
richten aan de afdeling HRM.

Rondal BV 
t.a.v. afdeling HRM, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
E-mailadres: vacatures@rondal.com

Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie:

www.rondal.com

Rondal BV is gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van een breed 

scala aan toebehoren voor zeil- en 

motorjachten, dat geleverd wordt aan 

jachtwerven in binnen- en buitenland.

De door Rondal ontwikkelde custom-

built lieren, luiken, deuren, masten 

en dekbeslag vinden hun weg naar 

de grootste zeiljachten ter wereld en 

moeten daarbij voldoen aan de uiterst 

hoge eisen die jachteigenaren stellen 

als gevolg van de ongeëvenaarde 

technologische ontwikkelingen die de 

afgelopen jaren in de superjachtwereld 

hebben plaats-gevonden. 

Rondal denkt daarom vooruit in alle 

aspecten van productontwikkeling  

en bedrijfsvoering door steeds weer 

nieuwe materialen en technologieën 

toe te passen en in te spelen op de 

steeds verdergaande eisen en verwach-

tingen, zonder enig compromis te doen 

aan de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van onze producten. 

Wij noemen dat THINK AHEAD.

www.royalhuisman.com
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