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Vacature 

Meewerkend voorman / uitvoerder  

Het bedrijf: 

Staal is een sterk, flexibel en gemakkelijk te produceren constructiemateriaal met één groot nadeel: het 

roest. Drecht Coating Services maakt gebruik van de meest innovatieve technieken om stalen constructies 

tegen corrosie te beschermen en is een van de grotere spelers in de protective coating markt. Met 

aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt DCS aan 

vooraanstaande projecten in onder meer de offshore-industrie, weg- en waterbouw en petrochemie. 

Wij zijn op zoek naar meewerkend voorman / uitvoerder  

Primair zullen de werkzaamheden op onze hoofdlocatie in Moerdijk plaatsvinden. 

Ook is het mogelijk dat we je inzetten op projectlocaties elders. 

De geschikte kandidaat komt uit de branche en beheerst in alle facetten van het vak ook de uitvoering. Zo 

moet je kunnen stralen en spuiten en, bij voorkeur, ook kunnen metalliseren. 

Je moet immers de applicateurs kunnen instrueren en, zo nodig, kunnen corrigeren. 

Afhankelijk van de hoeveelheid en soort werk zal je ook als applicateur ingezet worden. Bij toenemende 

drukte en/of afwezigheid van de locatiemanager neem je de rol van voorman / plaatsvervangend locatie 

manager over. 

Ook kan een combinatie van deze rollen gedurende het werk voorkomen. 

Verder dient de geschikte kandidaat het volgende mee te brengen: 

• MBO++  werk- en denkniveau. 

• In staat zijn om in korte tijd nieuwe materie eigen te maken / leergierig. 

• Flexibel in werktijden. 
• Motiverende en inspirerende persoonlijkheid – mensen moeten graag voor je willen werken. 

• Standvastig, duidelijk en consequent in aansturing. 

• Probleemeigenaar met sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Sterke communicatieve vaardigheden en goed kunnen luisteren. 
• Affiniteit met / open staan voor automatisering en robotisering. 

• Klantgericht, zonder de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen. 

• Ervaring met het realiseren van concrete doelstellingen (productie, efficiency, etc.) 

• Goed kunnen omgaan met het werken in een hectische en dynamische omgeving. 

• Meedenken en improviseren moet een hobby zijn! 

• Initiatiefnemer, geen volger. 

• Prioriteiten kunnen stellen en resultaatgericht. 

• Kritisch, assertief en discreet. 

• Iemand die niet uitsluitend constateert maar ook oppakt en afmaakt. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook kennis van de Engelse taal en/of 
Turkse taal en/of Poolse taal. 



DCS Drecht Coating Services B.V.  
Appelweg 5,  Postbus 18  4780 AA Moerdijk  Telefoon (0168) 412750   

e-mail  info@dcscoating.nl        website  www.dcscoating.nl 
Kamer van Koophandel Breda 23035671      B.T.W.nr. NL.00.13.85.045.B.01 

Wat biedt DCS jou als voorman / uitvoerder? 

• Werken in een snelgroeiend en innovatief bedrijf met alle kansen en 

uitdagingen die daarbij horen. 

• Een belangrijke spil zijn in een bedrijf dat draait om techniek en efficiency. 

• Een informele, ondernemende en resultaatgerichte cultuur. 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Contact en interesse: 

Herken je je in dit profiel en wil je ons team komen versterken? Dan nodigen we je van harte uit om je 

motivatie en CV te sturen naar info@dcscoating.nl 


