
 
 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Productiemedewerker: 

Productiemedewerker  
 
Als productie medewerker ben je op onze locatie in Eindhoven 
verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden in de 
productieomgeving. Zo ben je bezig met het voor-monteren en 
afmonteren van verschillende producten en zorg je dat het eindproduct 
gereed is voor transport naar de klant. In deze dynamische omgeving ben 
jij een van belangrijke schakels in onze productieomgeving. 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Verzamelen en klaarzetten van voorbewerkte materiaal; 

 Voor-monteren en afmonteren; 

 Het eindproduct verzendklaar maken 

 Overige productie taken, ter voorbereiding op de 
afmontage/eindproductie; 

 Effectief en efficiënt gebruik maken van het magazijn en 
gereedschappen 

 

Wij vragen: 
 Jij beschikt over verschillende technische vaardigheden; 

 Jij bent een teamplayer maar kunt ook goed zelfstandig werken; 

 Je kunt goed omschakelen van de ene taak naar de andere; 

 Je gaat nauwkeurig en accuraat te werk. 
 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling centraal staat;  

 Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van Hotraco Group; 

 Prettige werksfeer in een hecht team. 

 Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie; 
 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar: f.bennik@tulderhof.com t.a.v. Frits 
Bennik. 

 Tulderhof Ventilation & Welfare is 
gevestigd in Eindhoven en 
produceert luchtinlaten, 
uitloopschuiven en daglicht 
systemen voor de pluimvee-, 
varkens-, en kalversector. Deze 
systemen worden voornamelijk in 
Nederland vervaardigd en zijn veelal 
in huis ontworpen door onze R&D 
afdeling. Deze systemen worden 
wereldwijd verkocht.  
 
Tulderhof Ventilation & Welfare is 
onderdeel van de Hotraco Group. Bij 
de Hotraco Group werken ongeveer 
250 medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Meer informatie over Tulderhof kun 
je vinden op www.tulderhof.com. 
 
 

 

Ben jij onderlegd met 
technische 
vaardigheden? 

 

Ben jij op zoek naar 
uitdaging en werk jij 
nauwkeurig? 

 

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 


