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Word jij blij van onze producten die de 
hele wereld overgaan én wil jij daar een 
bijdrage aanleveren? Heb jij ervaring met 
een industriële naaimachine en sta jij voor 
kwaliteit? Lees dan verder!

Zo ziet jouw werkdag er uit
We beginnen de dag om 7.30 uur in de productiehal waar de 
naaiers, lassers en snijders met elkaar werken aan producten 
waar kinderen, sporters of boeren blij van worden. Je gaat aan het 
werk achter een industriële naaimachine om diverse producten te 
produceren. Dit kan een gedeelte van een trampoline park zijn of 
een kuilkleed voor een boer, met andere woorden erg divers. Je 
overlegt met je leidinggevende wat als eerste af moet zijn.

Gedurende de ochtend is er een koffiepauze en tussen de middag 
nemen we een gezamenlijke lunchpauze in de kantine. Aan het 
eind van de dag krijg je al een beter beeld van de mooie, sportieve 
en hippe producten die we maken. Het eindresultaat laten onze 
buitendienstmonteurs je zien via onze groepsapp. 

We streven ernaar om 16.15 uur weer naar huis te gaan, maar 
vragen wel een flexibele houding als een project of order afgerond 
moet worden. Samen steken we de schouders eronder. 

Wij vragen
Ervaring met industriële naaimachines, met name de productie  

       van luchtkussens is een pré.

  Je bent gemotiveerd, fysiek sterk en werkt netjes.

  Kwaliteit staat bij jou voorop. 

 Een flexibele instelling, in drukke tijden kan het zijn dat je een    
 keer over moet werken.
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Wij bieden:
  Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en werkervaring; 

  Een jaarcontract met vooruitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

  Een contract voor 38 uur per week waarbij je de mogelijkheid hebt om voor 40 uur 
per week aan de slag te gaan en ADV dagen op te bouwen voor meer vrije tijd;

  Vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarsalaris;

  Een pensioenregeling waarbij de werkgever 75% aan bijdraagt; 

  Een reiskostenvergoeding woon-werk verkeer;

  Een zelfstandige functie bij een groeiend en internationaal productiebedrijf en de 
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkeling in de functie;

Word jij onze nieuwe collega?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar solliciteren@sidijk.com. Voor 
vragen kun je bellen met Jozsef Truczkai: + 31 6 17 55 81 08.

Solliciteer!



Over Sidijk

Bij Sidijk werken we elke dag met 
passie aan slimme en hippe producten 
voor leisure, sport en industrie. Of je nu 
gaat voor veiligheid, de fun-factor of 
functionaliteit; bij Sidijk vind je altijd 
een product dat er met kop en schouders 
boven uitsteekt. 

In 1978 begonnen we als producent van luchtkussens. 
Vandaag de dag gaan onze producten, het zijn er honderden, 
de hele wereld over. De basis van ons werk is nog altijd 
hetzelfde. Want, wie zoekt naar een unieke oplossing én 
topkwaliteit, kiest voor Sidijk.

Meer weten? Meer weten? 
Onze collega Trees

helpt je graag verder!

T +31 566 – 820 983
E solliciteren@sidijk.com

www.sidijk.com

8.500 m2 
productie 
oppervlak

Werken aan 
de mooiste 
producten!

Volledige 
productie 
binnenshuis


