
De Kat Tooling & Moulding biedt totaaloplossingen op het gebied van hoogwaardige kunststof 
productontwikkeling. Met geavanceerde verspaning- en spuitgietmachines, robots, CAD/CAM 
software en goed opgeleid personeel, vervaardigen wij spuitgietmatrijzen en kunststof spuitgiet-
producten. Onze opdrachtgevers bevinden zich in farmaceutische en medische industrie, de 
meubelbouw, machinebouw, elektrotechniek/elektronica en automotive.  
Innovatiekracht kenmerkt onze werkwijze.  Duurzame constructieve samenwerking met onze klanten 
en onze medewerkers vinden wij belangrijk. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een  

 Teamleider Spuitgieten  
Het team bestaat uit 10 collega’s die goed samenwerken en waar humor niet ontbreekt. Met jouw 
kennis van techniek werk je mee aan de ontwikkeling van onze productie-unit van morgen!  
 
Het takenpakket omvat: 

• Dagelijkse coördinatie en (operationeel) aansturen van de kunststof spuitgiet productie 

• Vaktechnische aanwijzingen en instructies geven en optimaliseren productieproces 

• Opstarten en programmeren van de spuitgietmachines en robots en toezicht op procesverloop 

• Technisch innoveren van productieproces d.m.v. robots en machines 

• Storingen oplossen en grotere storingen analyseren en rapporteren 

• Rapporteren van productiegegevens, signaleren van verbeteringen  

• Zorg dragen voor de correcte naleving van de hygiëne,- milieu en veiligheidsvoorschriften. 
 
Wat zoeken wij? 

• HBO/MBO+ werk en denkniveau in een technische (bij voorkeur mechanische) richting  

• In het bezit van de certificaten Spuigieten 1 en 2 (3 is een pré) en/of  
gezonde ambitie om je snel te ontwikkelen in kunststoffen, spuitgietprocessen en matrijzen 

• Je bent doortastend, resultaat- en kwaliteitsgericht, hands-on, met flexibele werkinstelling  

• Ervaring in operationeel leiding geven. 
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en afwisselende functie (dagdienst) met ruimte voor groei en ontwikkeling 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling 

• Prettige sfeer in een gemotiveerd team met teamspirit en humor  

• Opleidingsmogelijkheden voor persoonlijke- en technische ontwikkeling 
 

 
Heb jij zin in deze uitdaging en wil jij met ons bouwen aan een dynamische en groeiende organisatie? 
We komen graag met jou in contact! Solliciteer met je CV naar:  
De Kat bv Tooling and Moulding B.V., Mirjam Goedhart (HR)  mirjam.goedhart@dekatbv.nl 
www.dekatbv.nl 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt absoluut niet op prijs gesteld 
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