
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
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 is de 

verzamelnaam voor de gezonde groep Munsters bedrijven, welke bestaat uit Spuitstraat Munsters BV, 
Spuiterij Munsters BV, MPOmatic BV, MPOmatic GmbH.  

Ons team, bestaande uit veertig bevlogen vakkanjers, staat garant voor een hoog kwaliteits- en 
serviceniveau waarbij afspraak ook écht afspraak is. Dit maakt dat we het vertrouwen van velen 
binnen- en buiten de landsgrenzen hebben gewonnen. Door uitbreiding van werkzaamheden bij 

Spuitstraat Munsters BV zijn we per direct op zoek naar meerdere kwaliteitsbewuste, fulltime 

 

Leerling voorbewerker- / spuiters (m/v) 
 

De functie-inhoud 

In de rol van leerling voorbewerker / spuiter maak je onderdeel uit van ons Spuitstraat Munsters team 

en ben je verantwoordelijk voor het realiseren van het gewenste eindresultaat voorbewerking- en 

spuitwerk aan nieuwe en gebruikte trailers en bussen. Je bent werkzaam in een team met een 

gezonde mix aan enthousiaste, ervaren vakmannen en leergierige jonge honden. Aan de hand van 

onze teamleiders en leermeesters maak je stapje voor stapje het vak eigen. Je bent gedreven om 

individueel en in teamverband te voldoen aan de gestelde eisen in termen van kwaliteit en 

doorlooptijd.  

De functie-eisen 

Je hebt passie voor techniek en beschikt over twee spreekwoordelijke rechterhanden. Je gaat je 

eerste stappen zetten in de ‘grote mensenwereld’ of bent een zij-instromer die op zijn huidige job is 

uitgekeken en graag een nieuwe uitdaging aangaat in de techniek. Wij hechten er daarnaast veel 

waarde aan dat jouw persoonlijkheid aansluit op onze bedrijfscultuur. Dat betekent dat je bezit over 

een gezonde dosis boerenverstand, houdt van aanpakken, een teamspeler bent en staat voor het 

werk dat je aflevert. 

 

Interesse? 

We bieden je een groeiende werkomgeving waar geïnvesteerd wordt in je vaktechnische- en 

persoonlijke ontwikkeling. We hanteren de CAO Kleinmetaal en hebben een eigen 

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

 

Richt dan je cv en motivatie per e-mail aan Rick Struik via rick@spuiterijmunsters.nl. Heb je vragen? 

Neem dan telefonisch contact op via 0493-311063. 


