
Mogen wij jou binnenkort als collega begroeten?

Ubroek heeft meer dan 55 jaar ervaring in het machinaal bewerken, repareren en reviseren van 
onderdelen voor uiteenlopende industrieën. Onze jarenlange samenwerking met klanten in binnen- 
en buitenland kenmerkt zich door waardering en vertrouwen. Wij staan garant voor hoge kwaliteit, 
flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. 

Ons machinepark is medio 2022 uitgebreid met een indrukwekkende Zayer Kairos 6000 Draai/ Frees 
combinatie en met een nieuwe 3D-Wenzel LHF Meetmachine. Ook ons team aan collega’s gaan we 
uitbreiden in 2022 en 2023. 
Gaat jouw hart sneller kloppen van de nieuwste uitbreidingen in ons machinepark? 
Wie weet zijn wij wel op zoek naar jou! 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van:

BANKWERKER   fulltime 
 

WIJ ZOEKEN:
In de functie van bankwerker zul je de volgende werkzaamheden verrichten:
•  Je ondersteunt de verspanende afdeling waarbij je verantwoordelijk bent voor finishing touch   
 van complexe producten voor diverse klanten en branches. 
•  Het betreft veelal groot werk, maar het werk is ook uiterst nauwkeurig. Jij legt de laatste    
 hand aan onze producten en bepaalt mede of een product aan de klantspecificaties voldoet.   
 De onderdelen bewerk je nauwkeurig na middels afbramen, tappen, boren, cleanen, etc. 
 Je  bekleedt een rol met uiteenlopende werkzaamheden en hier zet jij je kennis en 
 creativiteit volop bij in.
•  Je zorgt voor een opgeruimde en schone werkplek.
•  Voorstellen voor procesverbetering geven aan dat je je werk leuk vindt en nadenkt, dus graag!

WIJ VRAGEN:
•  Allereerst een gezonde dosis motivatie.
•  Je vindt je baan leuk en werkt graag met grote werkstukken. 
•  Je bent betrouwbaar, inventief en innovatief. Je zoekt naar verbeteringen, eenvoudige 
 oplossingen, en kunt goed samenwerken. 
•  Techniek zit in je bloed; dat is je passie.  
•  Je bent flexibel inzetbaar, waarbij we uiteraard rekening houden met een goede werk-privé
 balans. 
•  Werkervaring en opleiding zijn mooi meegenomen, maar geen vereisten. Als junior ben je óók
 van harte welkom. 

WIJ BIEDEN:
•  Ubroek is een stabiele en betrouwbare werkgever in Noord-Limburg. We prijzen ons gelukkig met  
 goede werknemers en daar willen we ze ook graag voor belonen. Je ontvangt een prima   
 marktconform salaris, passend bij kennis en ervaring. 
•  We hebben een 40-urige werkweek met 25 verlofdagen en 13 ADV-dagen.
•  Je krijgt een uitdagende functie bij een familiebedrijf met een open cultuur en een informele   
 werksfeer. 
•  Er zijn voldoende mogelijkheden om een opleiding te volgen, doorgroeimogelijkheden zijn   
 uiteraard aanwezig. 
•  Daarnaast krijg je uiteraard een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder   
 een goede pensioenregeling, een tegemoetkoming in de kosten van jouw fitnessabonnement,   
 een vakantieborrel, kerstattentie, een nieuwjaarsborrel en een vrijdagmiddagborrel.
•  We zoeken collega’s voor structurele functies. Bij aanvang krijg je een jaarcontract met uitzicht   
 op een vast dienstverband. 
•  Als junior zullen wij jou intensief begeleiden en word je gekoppeld aan een vaste buddy. Jij   
 helpt ons de toekomst in, wij helpen jou het vak leren en zorgen ervoor dat je de fijne    
 kneepjes onder de knie krijgt. Bij jouw vaste buddy kun jij terecht met technische vragen. 

GEÏNTERESSEERD?
Reageer dan snel en we gaan met jou in gesprek. Je bent van harte welkom.
Je sollicitatie met CV mag je sturen naar hr@ubroek.nl t.a.v. Rosalie Verhofstad, hr-manager. Uiteraard 
mag je ook contact opnemen met onze productieleider John Theelen, bereikbaar op 077-3828747, 
als je graag meer wilt weten over de technische inhoud van de functie. 


