
 

Matrijzenmaker (fulltime) 
 
Ben jij iemand die technisch onderlegd is en het een uitdaging vindt om de productieafdeling 

te voorzien van hoogwaardige matrijzen?   
Dan is deze baan bij KIK Powerful Plastics iets voor jou! 

 

Wie zijn wij?  
KIK Powerful Plastics is opgericht in 1968 en heeft meer dan 50 jaar ervaring in het engineeren 
en produceren van hoogwaardige kunststof spuitgietproducten voor uiteenlopende 
marktsegmenten. Elke dag opnieuw zetten wij ons in om deze positie verder uit te bouwen. 
 
Investeren in kennisopbouw, de nieuwste spuitgiettechnieken, procesbeheersing, 
geautomatiseerde kwaliteitsbewaking en efficiency staan daarin centraal. Het succes van KIK 
is voor een groot deel te danken aan de voortdurende innovatie en de intensieve en prettige 
samenwerking met klanten en leveranciers. 
 
Met een machinepark van 28 spuitgietmachines in de tonnages van 30 tot 440 ton sluitkracht, 
wordt er een zeer grote diversiteit aan kunststoffen verwerkt. KIK beschikt over een eigen 
matrijzenmakerij en is ISO-9001/ISO-14001 gecertificeerd. 
 

Wat ga je doen? 
Als matrijzenmaker binnen KIK ga je samen met de andere matrijzenmakers aan de slag met 
het onderhouden, repareren, wijzigen en vervaardigen van matrijzen, matrijsonderdelen en 
hulpgereedschappen voor kunststof spuitgietproducten. Je voert geregeld controles uit op 
o.a. maatvoering, lekkage en slijtage. 
 
Het bedienen van het in de matrijzenmakerij aanwezige machinepark door middel van CNC-
technologie behoort tot jouw werkzaamheden en je weet dan ook hoe je freesmachines, 
draaibanken en zinkvonkmachines programmeert. Verder ben je in staat om te kunnen 
werken met 3D CAD/CAM software (Solidworks/Hypermill). 
 
Dit alles doe je volgens de veiligheidsvoorschriften en je gebruikt hierbij de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen en andere hulpmiddelen. Je houdt een goede registratie bij t.b.v. het 
onderhoud, zodat de status van de matrijzen altijd inzichtelijk is.  
 
Binnen KIK zul je afhankelijk van jouw kennis en ervaring een ontwikkelplan krijgen om jezelf 
verder te ontwikkelen. Wij gaan dus voor een lange samenwerking! 
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende functie in een groeiende en ambitieuze organisatie 

• Bovengemiddelde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Veel verantwoordelijkheden en uitdagingen binnen je functie 



 
• Uitzicht op een vast contract 

• Gezellige collega’s en een leuke werksfeer 

• 38-urige werkweek 

• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen 
 

Wanneer pas je bij ons in het team? 
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau met daarbij een afgeronde technische 

opleiding, of bent bereid deze te volgen; 

• Je hebt de opleidingen Matrijzen voor kunststoffen A en B en Solidworks Essentials, 
of bent bereidt deze te halen; 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het werken met CAD / CAM systemen;  

• Je bent analytisch ingesteld, werkt nauwkeurig en steekt zelf ook graag de handen uit 
de mouwen 

 
Voldoe je niet volledig aan dit profiel maar zie je genoeg raakvlakken? Ook dan nodigen wij 
je van harte uit om te reageren. 
 

Hebben we je interesse gewekt? 
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie en cv naar personeelszaken@kikplastics.nl. Voor 
aanvullende informatie kun je contact opnemen met Mevr. Y. Brouwers via 0416- 560 970. 
 
Wij werven onze collega graag zelf en stellen het op prijs als acquisitie op deze vacature 
achterwege blijft. 
 
 


