
 

 
 
 

Ispa Plastics (onderdeel van thyssenkrupp Plastics Nederland) is een dynamische organisatie 
met 4 vestigingen in Nederland, die toonaangevend is in het op maat leveren van kunststof 
halffabricaten in de vorm van platen, staven, buizen etc. Ispa Plastics levert en bewerkt deze 
materialen tot producten voor haar klanten in o.a. de visuele communicatie, interieurbouw, 
machinebouw, scheepsbouw en voedingsmiddelen industrie. Hierbij staat hoge kwaliteit en 
klantvriendelijkheid centraal. 
 
Voor de vestigingen Zwolle, Barendrecht en Helmond zijn wij op zoek naar een nieuwe collega, 
iemand die handig is en graag mooie dingen maakt. Heb jij 2 rechterhanden? Wij zoeken een 
 

Kunststofbewerker / Allround werkplaats medewerker 
(in de vestigingen Barendrecht en Helmond eventueel gecombineerd met bezorgwerk) 
 

Wat zijn je taken: 
Samen met je collega’s bewerk je kunststoffen tot een hoogwaardig eindproduct. Hiervoor 
beschikken we over vele bewerkingsmachines. Je hebt al wat ervaring met machines, je bent 
handig, hebt technisch inzicht en natuurlijk wil je je daar de komende jaren verder in 
ontwikkelen. Afhankelijk van je ervaring stellen we samen met jou een inwerk- en 
opleidingstraject op om van jou een professionele en allround kunststofbewerker te maken. 
 

Wie ben jij: 
Je hebt al relevante ervaring of, je hebt bijvoorbeeld een vakopleiding gevolgd in de 
metaalbewerking of houtbewerking. Je bent leergierig en weet van aanpakken. Je vindt het leuk 
om met een mooi product te werken en mooie dingen te maken. Je kan goed in een team 
werken en bent ook in staat om zelfstandig een taak af te ronden. 

 

Wat heeft Ispa Plastics je te bieden: 
Een fulltime functie (38 uur) met een contract voor bepaalde tijd en uitzicht op een vaste 
aanstelling. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een passend salaris bij je 
ervaring, een uitstekend pensioenplan en genoeg vrije dagen om leuke dingen te doen. Een 
informele en enthousiaste werkomgeving waarin jij jezelf kunt ontwikkelen.  
Een afwisselende baan waarin geen dag hetzelfde is. 

 

Ispa Plastics 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Heins 
Telefoonnr. : 020 4752107 
 
E-Mail    : e.heins@ispaplastics.nl 
Website : www.ispaplastics.nl  

 

 

 

http://www.ispaplastics.nl/

