
  
 
   

Join the team! 
 
 
 
Qimarox is een toonaangevende fabrikant van componenten voor material handling systemen. 
Als producent van onder meer palletiseermachines en productliften onderscheidt Qimarox zich 
internationaal met een eigentijdse visie en aanpak. Innovatie, kwaliteit en toegevoegde waarde 
staan daarbij hoog in het vaandel. Onze producten staan bij toonaangevende klanten als Coca 
Cola, Nike en Unilever. Vanwege de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een: 
 

Robotlasser (40 uur)  
 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, en dan bedoelen we écht een nieuwe uitdaging, in 
de richting van robotlassen? Dan is dit de functie voor jou! Bij Qimarox gaan wij namelijk van 
start met robotlassen. De functie van robotlasser is een nieuwe functie bij Qimarox en daarmee 
een unieke kans voor jou om, samen met ons, invulling te geven aan deze functie.  
 
Het profiel waar we naar op zoek zijn:  

 Je hebt ervaring met robotlassen en deze ervaring heb je bij voorkeur opgedaan 
binnen de machinebouw;  

 In het bezit van een afgeronde technische opleiding (MBO); 

 Passie voor lastechnieken, de processen en het verbeteren daarvan;  

 Je houdt van beweging, uitdaging en bent inventief; 

 Je kan goed zelfstandig werken en krijgt energie van het feit dat dit nog geen vast 
omkaderde functie is.   

 
Wat kun jij van ons verwachten:  

 Een informele werkomgeving waar we (persoonlijke) ontwikkeling en 
doorgroeimogelijkheden aanmoedigen; 

 Uitzicht op een vast dienstverband;  

 Vanzelfsprekend passende arbeidsvoorwaarden; 

 Gezellige uitjes en op vrijdagmiddag gezamenlijk het weekend inluiden!  
 
Ben je enthousiast geworden?  
Dan ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie. Deze kan je e-mailen naar de afdeling 
HR, g.degier@qimarox.com. Heb je vragen of wil je inhoudelijk meer weten over de functie? 
Dan kan je contact opnemen met Marco Bouw, 06-57357369. Neem ook vast een kijkje op 
YouTube en bekijk onze video’s. 
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