
 Vacature Gieterij Medewerker 

 

Functieomschrijving 

Gieterij Breecast Products stelt sinds ruim 34 jaar 100-en klanten tevreden door haar efficiënte, 
flexibele en gemoedelijke samenwerking. 

Om hier een beter idee van te krijgen, kan je een kijkje nemen op https://breecast.be/bedrijf/ 

Wij zoeken een medewerker voor het gieten van producten, het stellen van matrijzen en het 
controleren en afwerken van de gietstukken. Je wordt volledig betrokken bij de doorloop van het 
gietwerk, vanaf het ontwerp tot de afwerking, klaar voor montage. 

Profiel 

Je bent handig, werklustig en hebt gevoel voor techniek. Je hebt interesse in hedendaags ambacht en 
je bent bereid dit te leren en uit te diepen. Je hebt verantwoordelijkheidszin en je bent loyaal. Je 
hebt oog voor afwerking en draagt kwaliteit hoog in het vaandel. 

Vertrouwd zijn met een laspost en slijpschijf is een pluspunt. 

Aanbod 

Je start met een IBO van 6 maanden aan een boeiende en uitdagende job. Je werkt in een klein team 
in een luchtige omgeving met aangenaam klimaat en hebt in deze coronatijd enkele honderden 
vierkante meters ter beschikking. 

Het gieten van aluminium wordt u aangeleerd, het vergt enige handigheid, die je al snel onder de 
knie zal hebben. Het stellen van matrijzen alsook gietwerk afwerken : zagen, slijpen en inpakken. 

Mooie toekomst- en groeimogelijkheden binnen het bedrijf voor gemotiveerde en leergierige 
werknemers. Het bedrijf investeert in opleidingen. 

Flexibel en afwisselend werk, vermits het meestal om kleine series gaat. 

Werkuren : van 08.00u tot 16.30u en vrijdag van 08.00u tot 15.00u (38 uren week) met een 
middagpauze van 30 minuten. 

à Snelle indiensttreding. 

 

Plaats tewerkstelling 

Kanaalkaai 6, 3960 BREE 

De bushalte is op minder dan 10 minuten 
stappen van het bedrijf. 

Vereiste studies 

Geen specifieke studievereisten 

Werkervaring 

Beperkte tot geen werkervaring ( < 2 jaar) 

Talenkennis: Nederlands (goed) 

Contract: Vaste Job 

Contract van onbepaalde duur: Voltijds / Dagwerk 

Gieterij Breecast Products BVBA 


