Werkplaatsmedewerker
VitalFluid is een jong bedrijf dat volop in beweging is. Wij maken Plasma Activated Water (PAW). Dit is
een nieuwe duurzame technologie waarbij we bliksem boven water maken. Hierdoor krijgt het water
bijzondere eigenschappen die we kunnen gebruiken in de landbouw, voor medische toepassingen en
bij waterzuivering. VitalFluid maakt deze nieuwe technologie: van onderzoek tot het in elkaar zetten
van de eerste machines. We richten ons nu eerst op het gebruik in de landbouw waardoor planten
goed kunnen groeien en gezond blijven. Daarna kunnen we onze machines ook gebruiken in
bijvoorbeeld ziekenhuizen.
Vanwege groei zijn wij, VitalFluid, op zoek naar een werkplaatsmedewerker om ons team verder uit te
breiden. Werk jij graag met je handen en wil jij bijdragen aan de groei en verbetering van onze groene
PAW-technologie? Kom met jouw passie ons team versterken!

Taken
- Opbouwen van laboratorium opstellingen;
- Metaal en of plastic onderdelen maken op verzoek van de engineers, voor onderzoek of prototype;
- Metaal of plastic bewerken d.m.v. conventioneel draaien, frezen;
- Opbouwen van prototypes;

Functie-eisen
- MBO fijnmechanische techniek afgerond of in laatste fase;
- Fulltime beschikbaar;
- Ervaring is een pre, maar niet vereist;

Vaardigheden
- Nauwkeurig werken is een absolute must bij high tech ontwikkelingen;
- Jij bent een teamspeler binnen ons kleine dynamische bedrijf;
- Je bent communicatief vaardig;
- We zijn een internationaal team en werken wereldwijd dus Engels beheersen in woord en geschrift is
een must;

Wat bieden we jou?
VitalFluid biedt je een geweldige kans om bij te dragen aan nieuwe duurzame technologieën die onze
wereld beter zullen maken. Daarnaast bieden we een competitief arbeidvoorwaardenpakket, een
open, internationale en ambitieuze bedrijfscultuur waarin we waarde hechten aan blijvend leren en
ontwikkelen voor iedereen. We hebben een jong en informeel team waar jij je als
werkplaatsmedeweker vast snel thuis zal voelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Kaashoek (085-0603025). Liever direct
solliciteren? Stuur je CV en sollicitatiebrief naar hr@vitalfluid.nl. Je ontvangt binnen enkele werkdagen
een reactie. Referentiecontrole en een persoonlijke beoordeling kunnen onderdeel zijn van de
sollicitatieprocedure.

