
 
 

                                         Industrieel stralers voor Cuijpers Services BV afdeling Mobiel Weert 
 

Cuijpers Services BV is een dienstverlener met circa 250 medewerkers op het gebied 
van mobiele en stationaire straal- en conserverings-werkzaamheden, hogedruk-water 
reinigen en hogedruk-watersnijden.  Onze klanten bevinden zich in een breed scala van 
bedrijfstakken zoals, petrochemische industrie; weg- en waterbouw; rail- en 
spoorwegonderhoud; tanks; pijpleidingen en vloeren. Naast de stationaire 
werkzaamheden op onze bedrijfslocaties zijn wij met een modern en zeer 
specialistisch wagenpark in staat om binnen én buiten Nederland de meest 
uiteenlopende werken op klantlocatie uit te voeren. 

 
Vanwege verdere uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij voor de afdeling mobiel (standplaats Weert) op zoek 
naar nieuwe medewerkers: 
 

Industrieel straler 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
Je voert straalwerkzaamheden bij onze afdeling “mobiel” alwaar je door heel Nederland en daarbuiten werkt. Je 
werkt met onze speciaal daarvoor gebouwde wagens en apparatuur, welke geschikt zijn voor gritstralen en –zuigen 
(vacuümstralen), stofvrij stralen en/of HD-waterstralen. Na het stralen kun je het gestraalde oppervlakte in de primer 
zetten. Heb je nog geen ervaring met stralen, dan ga je als algemeen medewerker aan de slag en zullen je de 
benodigde vaardigheden intern worden aangeleerd voordat je het straalwerk op de locatie gaat uitvoeren. Technisch 
inzicht/technische kennis is zeer wenselijk. 
 
Wij zijn op zoek naar stralers met of zonder vrachtwagenrijbewijs. Beschik je al over een vrachtwagenrijbewijs (C 
en/of E) en chauffeursdiploma dan kun je direct aan de slag als straler/chauffeur. Je rijdt de vrachtwagencombinatie 
naar de werkplek en voert daar samen met je collega de werkzaamheden uit. Heb je geen vrachtwagen rijbewijs dan is 
dat ook geen probleem en krijg je de mogelijkheid deze alsnog te behalen. 
 
Je bent werkzaam vanuit onze locatie te Weert en inzetbaar op verschillende projecten door heel Nederland. 
 
Voor de correcte en veilige uitoefening van je functie krijg je gedurende je dienstverband diverse opleidingen en 
trainingen zoals: VCA, heftruckcertificaat, veilig hijsen, gevaarlijke stoffen bij verfverwerking, certificaat werken met 
perslucht / ademlucht. 
 
Profiel kandidaat:  
- Als je in bezit bent van een VCA dan is dat mooi meegenomen; 
- In het bezit van rijbewijs B(E); 
- Rijbewijs CE, indien niet in bezit dan bestaan er mogelijkheid tot opleiden. 
 
Geboden wordt: 
- Salaris boven CAO metaal en techniek, van €2500,- tot 3200,- o.b.v. 40 uur; 
- 25 dagen verlof; 
- 13 ADV dagen; 
- Reiskosten vergoeding woon/werk; 
- Pensioen fonds metaal en techniek; 
- Ruimte om je zelf te ontwikkelen middels training en/of opleiding; 
 
Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (www.cuijpers.nl) 
 
Sollicitaties te richten aan: 
Cuijpers Groep BV 
T.a.v.: de heer DMC Linders, HR Manager 
Postbus 9, 6170 AA Stein 
d.linders@cuijpers.nl 
 
 

http://www.cuijpers.nl/
mailto:d.linders@cuijpers.nl

