
 

 

 

Al 135 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en zeilmakerijproducten. Sinds 1883 leveren 
wij hijsmiddelen en zeilmakerijproducten op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, industrie, 
transport, offshore en windenergie, scheepsbouw en de landbouw. Keuring en inspectie van 
hijsmiddelen is een vast onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een familiebedrijf en heeft van 
oudsher een landelijke dekking. Momenteel zijn wij voor onze vestiging in Groningen op zoek naar een: 
 

Zeilmaker 
De Zeilmakerij: 
Onze zeer ervaren zeilmakers bieden voor alle toepassingen een passende oplossing. Zo leveren wij 
o.a. voor de (vuil)transportsector afdekzeilen, containernetten, gaaskleden, schuifzeilen en rolkleden. 
Ook helpen wij onze klanten met grote afschermkleden, bijvoorbeeld bij waterzuivering, of industriële 
gordijnen. We maken standaard producten, maar ook klant specifieke producten. Met name voor de 
industrie produceren wij diverse toepassingen om mens en product te beschermen. Deze toepassingen 
kunnen voor zowel (semi)tijdelijke als permanente oplossingen worden gebruikt. Het kan dus zijn dat 
we ook op locatie bij de klant aan het werk zijn. 
 
Je taken zullen o.a. zijn: 
Als Zeilmaker produceer en repareer je diverse soorten zeilmakerij producten volgens de planning en 
de geldende procedures. Je maakt de producten volgens opdrachtbonnen, eventueel met behulp van 
werktekeningen en/of een mal. Hierbij werk je met thermische lasapparatuur, naaimachines en 
pneumatische ringenmachines. Je draagt zorg voor de veiligheid en waarborgt de kwaliteit van de 
producten. Nauwkeurig werken is dan ook zeer van belang. Ook ben je creatief, heb je ruimtelijk inzicht 
en kan je goed samenwerken. 
 
Wat vragen we van je? 

 Technische opleiding is een pré, evenals werkervaring 
 In bezit van VCA, of bereid om deze te halen 
 Goede beheersing Nederlandse taal 
 Is bereid tot het volgen van opleidingen / cursussen 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden veelzijdigheid, scholing en opleiding. We zijn een dynamisch bedrijf dat continu in beweging 
is. We kennen een prettige werksfeer en een open cultuur. Wij bieden een fulltime functie, waarbij je 
ook af en toe op locatie mag werken. We bieden een contract voor bepaalde tijd met kans op een 
contract voor onbepaalde tijd, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de SZS-
cao. 
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar jobs@kwintgroep.nl . 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met KWINT B.V. en vragen naar 
Yvonne Veenma 050-316 89 89. 
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