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WBM Staalservice ontleent zijn bestaansrecht voor een groot deel aan zeer vakbekwame medewerkers. 

Wij investeren gericht in het werven, selecteren en het intern ontwikkelen van ons personeel. Om dit nóg 

verder te verbeteren, zijn we op zoek naar een 

 

Opleidings- en trainingsfunctionaris (16-24 uur) 

 

Wat ga je doen? 

Het betreft een zelfstandige functie waarin je nauw samenwerkt met Hoofd productie: 

 Je geeft inhoud aan de opleidingstrajecten van een specifieke doelgroep (onder meer zetters en 

3D-lasersnijders). Je ontwerpt introductie- en opleidingstrajecten gericht op het zo snel mogelijk 

bereiken van vakvolwassenheid.  

 Samen met praktijkdeskundigen zorg je ervoor dat de vaktechnische kennis en vaardigheden in 

modulair opgebouwde trainingsprogramma’s worden verwerkt. 

 Je ondersteunt de praktijkopleiders in de productie bij de uitvoering van deze modulair 

opgestelde leerlijnen door middel van training (train de trainer), begeleiding on-the-job en hand- 

en spandiensten. 

 Je begeleidt de werving- en selectieprocedures van deze productiefuncties. 

 

Wie ben jij? 

* Je hebt HBO werk- of denkniveau 

* Je hebt affiniteit met een productieomgeving 

* Je hebt een opleiding opleidingskunde of iets wat daarbij aansluit 

http://www.wbm.eu/
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* Verder beschik je over de volgende competenties: bedrijfsmatig inzicht, interne klantgerichtheid, 

motiveren en coachen, analytische vaardigheden en resultaatgerichtheid. 

 

WBM Staalservice centrum biedt jou: 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

WBM Staalservice centrum in Stramproy is een toeleverancier van onderdelen uit plaatstaal. Wij zijn 

gespecialiseerd in 3D-lasersnijden, laserlassen en we bewerken hoogsterkte staal. Wij ondersteunen onze 

klanten als innovatieve co-maker. Van inkoop tot maakbaarheidsstudies, prototyping en advies over 

bijvoorbeeld ontwerp en materiaalkeuze, tot de uiteindelijke assemblage. Als een van de weinigen in 

Nederland kunnen we zelfs hoogsterkte staal dikker dan 4 mm bewerken. Hoe dat er precies uitziet? Onze 

bedrijfsfilm geeft daar een goed beeld van. Op diezelfde pagina kun je ook vast kennismaken met een 

paar collega’s. Ook onze Facebookpagina en LinkedInpagina geven een inkijkje in ons bedrijf.  

Solliciteren of vragen? 

Ben jij degene die we zoeken? Of heb je nog vragen over de vacature? Dan komen we graag met jou in 

gesprek! Bel voor vragen 0495-561 781 of mail je motivatie en cv naar Hermen Bos, Algemeen directeur: 

h.bos@wbm.eu. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

Parttime functie (16-24 uur)  

Reiskostenvergoeding 

Uitdagende werkomgeving 

Informele werksfeer 

Actieve personeelsvereniging: o.a.   

     jaarlijks uitje en zomerbarbecue 

Een marktconform salaris (volgens CAO    

       Metaal en Techniek) 

 Doorgroeimogelijkheden 
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