
 
 
Mayfran International, met haar Europese hoofdkantoor gevestigd in Landgraaf, is wereldwijd 
toonaangevend op het gebied van oplossingen voor afval- en koelmiddelbeheer, materiaalhandling 
in de metaalindustrie, recycling, verwerking van vast afval en andere toepassingen. Mayfran levert 
zowel standaard- als klant specifieke oplossingen en zowel rechtstreeks aan fabrikanten van 
metaalbewerkingsmachines als aan de gebruikers van deze machines.  

Voor onze productie afdeling zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:   

Spuiter 
Doelstelling van de functie 
Het verrichten van spuitwerk aan onderdelen en/of halffabrikaten en/of meerdere typen 
eindproducten.  

Functiebeschrijving  
Het aan de hand van tekeningen en schema’s verrichten van de volgende werkzaamheden: 
• Het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden, die kunnen bestaan uit het ontvetten, 

primeren, schuren, plamuren, afplakken, aflakken.  
• Het controleren op kwaliteit (laagdikte, glansgraad, structuur, spray, af- en instelling van de 

mengmachine, lopers, het op de juiste viscositeit brengen van de te verspuiten verf, e.d.) en 
compleetheid van de gespoten onderdelen en/of halffabrikaten en/of meerdere typen 
eindproducten.  

• Het in voorkomende gevallen bijwerken/herstellen van op kwaliteit afgekeurde eindproducten.  
• De onderdelen en/of halffabrikaten en/of eindproducten naar de uitdampruimte transporteren 

middels bovenloopkraan waarbij extra aandacht nodig is om beschadigingen te voorkomen.  
• Het in voorkomende gevallen opslaan van binnengekomen materiaal op de daarvoor bestemde 

plaats.  
• Het in voorkomende gevallen verhelpen van kleine storingen aan de gebruikte spuitapparatuur.  
• Het verrichten van dagelijks onderhoud.  
• Het bij problemen/afwijkingen van type, afmetingen en compleetheid alsmede bij vermeende 

fouten op schema’s e.d. informeren van de leidinggevende. 
• Het in voorkomende gevallen uitvoeren van andere productie-werkzaamheden 

Functie-eisen 
• Je bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding in de richting van Industriële spuiterij 

/ autospuiterij. 
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soort gelijke functie; 
• Je bent in staat nauwkeurig en zelfstandig te werken;  
• Je bent leergierig en bereid jezelf te ontwikkelen;  
• Je bent bereid om te werken in twee ploegendienst.  

 

Wat bieden wij 
• De mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale en dynamische organisatie.  
• Het vooruitzicht op een langdurige tewerkstelling bij goed functioneren. 
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Metalektro en het salaris wordt bepaald aan de 

hand van het opleidingsniveau en werkervaring.  
 
Interesse?  
Stuur dan jouw motivatiebrief en c.v. naar de afdeling HR via hr@mayfran.eu  
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