
 
 

 

Join us! 

 

Waar:   Groningen (NL) 
Domein:  Werktuigbouw 
Ervaring:  2+ jaar 
Opleiding:  MBO of gelijkwaardig 

 

Werken bij Foamplant is een unieke ervaring. Je krijgt de kans om te werken voor een international 

georiënteerd bedrijf met een betekenisvolle en impact gedreven missie. Een missie om veilige, 

betrouwbare en sustainable schuimen te maken voor iedereen. 

 

Daarbij werk je in de bruisende stad Groningen, waar alles op fietsafstand is. Deze internationale 

studentenstad heeft de jongste bevolking van Nederland en wordt geroemd om de gezelligheid en het 

uitgaansleven.  

Het opbouwen van een constante en betrouwbare productie van onze innovatieve en biologisch 

afbreekbare schuimen is nu de belangrijkste activiteit bij Foamplant. Je wordt onderdeel van het 

Hardware-team, het team verantwoordelijk voor het bouwen van de productiemachines waardoor 

Foamplant kan groeien van Start-up naar Scale-up. Je werkt nauw samen met getalenteerde en 

gemotiveerde collega’s om gecompliceerde productievraagstukken op te lossen.  

 

Werkzaamheden zijn onder andere: 

 Het maken van onderdelen op de (CNC) Freesbank of conventionele draaibank 

 Het (deels) assembleren van de gemaakte onderdelen 

 Meedenken met het Engineering-team om jouw slimme oplossingen onderdeel te laten worden 
van de nieuwe generatie machines. 

 

 



Om als tech-startup te slagen in de uitdagende maakindustrie zijn pro-activiteit, creativiteit, 

professionaliteit, communicatie en aanpassingsvermogen cruciaal. We zijn op zoek naar mensen met 

een ambitieuze instelling die leren van het verleden (beproefd) en die ernaar streven om waar nodig 

nieuwe normen te stellen. Verder zoeken we iemand met: 

 MBO werktuigbouwkunde of fijnmechanische techniek of gelijkwaardig 

 2 jaar relevante werkervaring 

 Ervaring met CNC-technieken en CAD-CAM  

 De ambitie om te blijven ontwikkelen 

 Capaciteiten om in multi-disciplinaire teams te werken 

 Ervaring met LEAN & 5S is een pre 

 Beheersen van Engelse taal 

 Beschikbaar voor 32 – 40 uur per week 

 

Buiten een uitdagende functie bieden we: 

 Een hoge mate van zelfstandigheid 

 De mogelijkheid om mee te werken aan de groei, ontwikkeling en het succes van Foamplant en 

mee te ontwikkelen. 

 Een rol in een multi-disciplinair team met gemotiveerde, nieuwsgierige and getalenteerde 

collega’s 

 27 vakantiedagen per jaar  

 Een pensioen van Nationale Nederlanden 

Geïnteresseerd?  
Neem contact met ons op: v.vanassen@foamplant.nl of bel 06-55552110 


