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Elke dag een technische uitdaging, is dat iets voor jou? In ons hightechbedrijf ontwikkelen en produceren wij
superdun gelamineerd glas voor spiegels, transparanten en sierglaspanelen. Deze worden op maat gemaakt

voor de interieurs van commerciële en zakenvliegtuigen. Glashelder toch? 
 

Wat ga je doen?
Als allround operator bij Aviation Glass ben je een cruciaal onderdeel van ons team in Voorthuizen; jij zorgt er
namelijk voor dat we een goed product afleveren aan onze klanten. Als allround operator houd jij je bezig met

het wassen, lamineren en bedrukken van ultradun glas. Je werkt hierbij onder andere in een cleanroom
omgeving. Hierbij is een combinatie van secuur handwerk en het bedienen van hightech machines vereist.
Uiteindelijk zorg jij, met het team, voor een gestroomlijnd productieproces met als resultaat een kwalitatief

hoogwaardig product.
 

Wie ben jij?
Zonder jou geen optimaal werkend proces. Dus het is belangrijk dat je van technische processen houdt. Je

vindt het leuk om alle stappen van ons productieproces te doorgronden, werkt en administreert secuur en je
hebt oog voor detail. Wij waarderen een actieve en verantwoordelijke werkhouding met de juiste mindset.
Van nature ben je nieuwsgierig en wil je nieuwe dingen leren en je verdiepen in de luchtvaart. Kortom, we

zoeken een echte aanpakker die niet bang is om wat te breken want, want scherven brengen immers geluk. 
Wat kan je van ons verwachten?

·Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen onze organisatie. 
·Een fulltime dienstverband met snel uitzicht op een vast contract.

·Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een moderne pensioenregeling.
·Een klein en enthousiast team werkend volgens het ‘samen-weten-we-het-beter-dan-alleen’ principe. 

·We zijn eerlijk en direct, we luisteren en staan open voor kritiek. 
·We houden niet van lagen en hokjes, wel van respect.

 
Wij zijn wij?

Aviation Glass™ & Technology B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van vrijwel onbreekbaar
superdun gelamineerd glas dat gebruikt wordt in interieur van vliegtuigen. We maken onder andere

toiletspiegels, douchedeuren, verlichting en ramen. Alle producten worden in onze hightech fabriek in
Voorthuizen geproduceerd. We kunnen glashard zeggen dat wij continu bezig zijn met het verbeteren en

ontwikkelen van nieuwe of bestaande glas toepassingen. Elke dag is een technische uitdaging en dat ons dit
lukt, blijkt uit onze constante groei.

 
Wij zijn glashelder in onze verwachtingen naar jou. Heb je interesse?

Solliciteer voor 30 november 2022 naar: daan@aviationglass.aero of stuur een whatsapp: 0342 472 083. 
 Wil je meer weten? Kijk op www.aviationglass.aero of bel/whatsapp met Daan van den Brink  op  0342-

472083.


