
Creatief met dunne plaat

 
Over de organisatie 
 
ESTEPE B.V. is een toonaangevende en vooruitstrevende partner van de Europese truckfabrikanten/-importeurs, grotere 
opbouwers en systeem toeleveranciers. We richten ons op de ontwikkeling en productie van chassis aanpassingen, cabine 
modificaties en extra assen (www.estepe.nl). 
 
Het ESTEPE Team bestaat uit ca. 100 medewerkers die op jaarbasis zo’n 2000 voertuigen aanpassen.

Wij zijn continu op zoek naar ambitieuze mensen die zich willen inzetten om ESTEPE nog verder te ontwikkelen naar dé nummer 
1 professionele partner van truckfabrikanten. 
 
 
De functie:
 
Binnen de afdeling Cabine Aanpassingen van ESTEPE worden met een team van ca. 15 medewerkers complete truckcabines 
aangepast voor specifieke toepassingen. Hierbij valt te denken aan het verlagen en verlengen van cabines, maar tevens het 
voorzien van een nieuw interieur. 

Op basis van helder gedocumenteerde werkorders en checklists werk je geheel zelfstandig en met je eigen gereedschap aan het 
modificeren van een truckcabine.  

Werkzaamheden bestrijken in eerste instantie plaatwerk en lassen. Later kan dit eventueel uitgebreid worden met 
montagewerk, timmerwerk, stofferen en voertuigelektra om een truckcabine volledig om te bouwen. 

De criteria:

Je hebt LBO+ en/of MBO technisch denk- en werkniveau door opleiding en/of ervaring opgedaan op het gebied van constructie- 
en plaatwerk. Je beschikt voer MIG/MAG Lasdiploma’s niveau 1 en 2, of een gelijk niveau verkregen door ervaring. Daarnaast 
ben je een echte alleskunner of heb je de ambitie om dit te worden. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in de (truck) 
schadeherstel of bussen-/camperbouw. 

ESTEPE biedt:
 
ESTEPE biedt je zeer veelzijdig en afwisselend werk in een cultuur waar inbreng van ideeën t.a.v. proces- en 
productverbeteringen wordt gewaardeerd en waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling door zowel interne als externe 
opleidingen. De werktijden zijn ma. t/m vrij. van 07.30 tot 16.15 uu, met de mogelijkheid tot overwerk. Je mag van ons bij de 
functie een passend maandsalaris, afhankelijk van opleiding en ervaring plus goede secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten. 

Reageren: 
 
Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV met motivatie naar fvanheumen@deecoo.nl. 

Meer weten? Neem dan contact op met Fréderique van Heumen (DEECOO) via 0413-714100 of 06-24570107. 
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