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PowerSeal is een onderneming met +/- 12 medewerkers,  gevestigd in Nuenen. Ons bedrijf 
is gespecialiseerd in het reviseren van (race)cilinders van voornamelijk motoren en auto’s. 
Deze cilinders worden op chemische wijze voorzien van een nieuwe coating en vervolgens 
mechanisch bewerkt. Onze klantenkring is verspreid over heel Europa. 
 
Wegens explosieve groei zijn wij op zoek naar productiemedewerkers.  
Heb jij affiniteit met de auto- en motorsport, ben je nauwkeurig, precies én bereid om een 
mooi ambacht te leren, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Allround Lasser / Verspaner (m/v) 
 
Functieomschrijving:  

 Het mechanisch repareren en bewerken van cilinders voor auto’s en motoren, zoals 
lassen, boren, kotteren en frezen. 

 Maatwerk, precisie, inzicht en ambachtelijk handwerk spelen hierbij een belangrijke 
rol.  

 
Profiel: 

 Gevoel voor techniek en zeer nauwkeurig kunnen werken. 

 Flexibel, leergierig, technisch inzicht, besluitvaardig. 

 Ontwikkeling van vakmanschap. 

 Teamplayer. 

 Interesse in de auto- en motorsport.  
 
Wij bieden: 

 Een interessante, zelfstandige baan in een enthousiast team.  

 Uitstekende en moderne faciliteiten. 

 Een marktconform salaris, vallend binnen de CAO klein-metaal. 

 Bij gebleken geschiktheid een vast contract op termijn. 

 Vaste werktijden, 40 uur per week. 

 Ontwikkelingsmogelijkheden en specialisme. 
 
Wij vragen: 

 Ervaring met lassen en verspanen. 

 Lasdiploma’s zijn een pré.  

 Een flexibele en leergierige instelling, met de wil om je verder te ontwikkelen. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Affiniteit / passie voor auto- en motorsport / -techniek. 
 
 
Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag jouw CV en een korte motivatie.  
Deze kun je sturen naar: PowerSeal BV t.a.v. Barbara van Zessen (voorkeur per email). 
Email: info@powerseal.nl. 
 
Bekijk zeker eens onze website www.powerseal.nl.  Daar vind je een virtuele rondleiding en 
een video met een bedrijfsindruk. 
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