
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Spuiterij Munsters is de partner op het gebied van hoogwaardig schadeherstel, richttechniek en 

spuitwerk aan alle soorten en maten wegtransportmiddelen. We spreken de taal van de fleetowner, 
snappen de gedachtegang van de particulier, beheersen het truckersjargon en delen de 

vooruitstrevende ideeën van de fabrikant en carrosseriebouwer. Spuiterij Munsters maakt onderdeel 
uit van de gezonde groep Munsters bedrijven met ruim 40 werknemers, waar ook Spuitstraat Munsters 

en MPOmatic toe behoren. 

We staat garant voor een hoog kwaliteits- en serviceniveau waarbij afspraak ook écht afspraak is. Dit 
in combinatie met het hanteren van korte lijnen maakt dat ons team het vertrouwen van velen binnen- 
en buiten de landsgrenzen heeft gewonnen. Ondanks de Corona-crisis breiden onze werkzaamheden 

zich alleen maar verder uit. Wij zijn dan ook per direct op zoek naar een kwaliteitsbewuste, fulltime 

 

Voorbewerker / spuiter (m/v)  

 

De functie-inhoud 

In de rol van voorbewerker / spuiter maak je onderdeel uit van ons zwaar vervoer team en ben je 

verantwoordelijk voor het realiseren van het gewenste eindresultaat spuitwerk aan nieuwe, gebruikte 

en door ons herstelde wegtransportmiddelen zoals trucks, trailers, landbouwvoertuigen, 

heftransportmiddelen etc. Je bent werkzaam in een team met een gezonde mix aan enthousiaste, 

ervaren vakmannen en leergierige leerlingen. Je bent gedreven om individueel en in teamverband te 

voldoen aan de gestelde eisen in termen van kwaliteit en doorlooptijd. Het is jouw passie om een 

balende klant met schade, verbluft te doen staan met je vakmanschap en uiteindelijk tevreden te zien 

vertrekken.  

De functie-eisen 

Onze ideale kandidaat heeft gerichte werkervaring opgedaan in het spuiten van personenauto’s en/of 

zware wegtransportmiddelen. Wij hechten er veel waarde aan dat jouw persoonlijkheid aansluit op 

onze bedrijfscultuur. Je bezit daarom over een gezond boerenverstand, hebt een proactieve 

werkhouding en vindt het net als ons belangrijk om te staan voor de kwaliteit die je aflevert. 

 

Interesse? 

We bieden je een uitdagende werkomgeving waar de kwaliteit van het werk en jezelf ontwikkelen 

hoog in het vaandel staan. Je werkt samen in een team van zo’n 10 collega’s en legt verantwoording 

af aan de Teamleider van de afdeling. We hanteren de CAO Kleinmetaal en hebben een eigen 

Personeelsvereniging. Maak jij samen met ons een feestje van werken voor de mooiste klanten?!  

 

Ben je geïnteresseerd, richt dan je motivatie en cv per e-mail aan Rick Struik via 

rick@spuiterijmunsters.nl. Heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op via 0493-311063. 


