
 
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                  

  

Productie medewerker bij United Wegwijs in Infra B.V.  

United Wegwijs in Infra B.V. is op zoek naar een enthousiast persoon om ons productieteam te versterken.   

 

Over United Wegwijs in infra B.V.  

United Wegwijs in infra B.V. is gespecialiseerd in de productie van RVV Verkeersborden, CROW Afzetmaterialen, 
Tekst- & Figuratieborden en producten voor verkeersveiligheid. Vanuit de richtlijnen adviseren wij over de 
mogelijkheden.  Wij zijn opgericht in 2013 en sinds de start hard gegroeid. Sinds maart 2021 zijn wij verhuisd naar 
ons nieuwe bedrijfspand waar we deze groei doorzetten.  
United Wegwijs in infra B.V. staat voor modern en vooruitstrevend. Nét even anders dan de rest.  
 
Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke sfeer binnen ons bedrijf. Het personeel is de dragende kracht van een 
organisatie. Voelen zij zich op hun gemak, dan vinden zij werkplezier en dan stralen zij dat uit naar onze klanten en 
partners. Onze cultuur is ons succes. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waarom we dingen doen zoals we ze 
doen. Dat iedereen onze cultuur omarmt en onze kernwaarden consistent uitdraagt.  
  

De functie  

Als productie medewerker heb je een belangrijke positie binnen onze organisatie. Onze productie is de spil van het 
bedrijf. Je wordt opgeleid tot het assembleren van RVV Verkeersborden, CROW Afzetmaterialen, Tekst- & 
Figuratieborden en producten voor de verkeersveiligheid, met de daarbij behorende richtlijnen volgens de 
Rijksoverheid. Vanuit de planning wordt er dagelijks met elkaar de schouders eronder gezet om onze mooie 
klantportfolio zo goed en snel mogelijk te kunnen voorzien.  
Naast alle voorkomende werkzaamheden in ons huidige productieteam wordt ook regelmatig het transport naar de 
klanten gedaan. 
 
  
Naar wie zijn wij op zoek?  
Wij zijn op zoek naar een collega die de handen uit de mouwen durft te steken en die ons mooie klantportfolio kan 
helpen voorzien van onze mooie producten. Ervaring is géén pré, enthousiasme wel! 
 

• Gezond werk- en denkniveau 
• Je bent fulltime beschikbaar  
• Gemotiveerd, oog voor detail en een resultaatgerichte instelling  
• Je bent in staat snel te schakelen en flexibel 
• Je bent leergierig 
• Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  
• In het bezit van een rijbewijs B 
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Waarom wil je bij ons komen werken?  

Naast dat je veel vrijheid krijgt, kom je te werken in een leerzame en inspirerende omgeving. Geen dag is hetzelfde 
en wij staan garant voor een leuke werksfeer. Werken moet naast leerzaam ook vooral leuk zijn en daar gaan wij 
voor zorgen!  
  
Wie bieden jou:  

• Een uitdagende functie  
• Een inspirerende werkplek  
• Een afwisselende baan met veel verantwoording  
• Een marktconform salaris  

  
  
Is dit de baan waar je naar op zoek bent?  

Ben jij die enthousiaste persoon die wij zoeken? Fantastisch! We horen graag van je! Stuur jouw sollicitatie naar 
peter@wegwijsininfra.nl  

  

Nog vragen?  

Neem dan gerust contact op. Wij beantwoorden jouw vragen graag!  

United Wegwijs in infra B.V. 

Peter Verweij  

Tel.nr.: 0252 278008  
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