
 
 
Welkom aan 4e jaars studenten Mechatronica en/of werktuigbouwkunde/metaalbewerking  
op zoek naar een afstudeer stage en/of na hun opleiding fulltime aan de slag willen bij De Kat B.V.  
 
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 aluminium spuitgietmatrijzen en kunststof 
spuitgietproducten. Onze opdrachtgevers bevinden zich in farmaceutische en medische industrie, de 
meubelbouw, machinebouw, elektrotechniek / elektronica en de automotive industrie. 
Innovatiekracht kenmerkt onze werkwijze.  Duurzame constructieve samenwerking met onze klanten 
en onze medewerkers vinden wij belangrijk. 
 
Wij bieden een 4e jaar stageplek en/of fulltime functie MATRIJZENMAKER 

• Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de aluminium matrijzen 

• Je vervaardigt aluminium matrijzen en fijnmechanische onderdelen vanaf tekening of model 
tot eindproduct 

• Dat wat op tekening staat wordt door jou daadwerkelijk geproduceerd, op zo efficiënt 
mogelijke wijze 

• Je staat garant voor de kwaliteit van het door jou vervaardigde product 

• (Preventief) onderhouden, repareren en ombouwen van matrijzen  

• Het werken met de nieuwste apparatuur en technieken heeft je interesse 

Wat zoeken wij?  

• MBO4 werk en denkniveau in een technische (bij voorkeur mechanische richting - 
gereedschap/matrijzenmaker, fijnmechanische techniek, werktuigbouwkunde) 

• Gezonde ambitie om je te ontwikkelen tot professioneel matrijzenmaker 

• Enige ervaring met verspanende bewerkingen, draaien en frezen 

• Productie- en kwaliteitsbewuste instelling  

• Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Een pro actieve aanpakker die constructief bijdraagt aan productie en werksfeer 
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en afwisselende stage/baan met ruimte voor groei en ontwikkeling,  met een 
goed salaris 

• Ontplooiingsmogelijkheden om een vak te leren en/of vakkennis op peil te houden en 
vaardigheden aan te scherpen 

• Werken voor een toonaangevend en innovatief bedrijf in een informele sfeer, binnen een 
dynamisch team 

 
Wij zien uit naar jouw korte motivatiebrief en CV gericht aan:   
De Kat bv Tooling and Moulding B.V., Mirjam Goedhart (HR)  mirjam.goedhart@dekatbv.nl 
www.dekatbv.nl.  Welkom als je eerst wilt bellen voor meer informatie of een keer wilt komen 
kijken.  (06 538 63 609 – Mirjam Goedhart) 
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