
 

 

 

 

WISA B.V., opgericht in 1865, ontwikkelt, produceert en verkoopt sanitaire producten.  

Groot geworden in sanitaire spoeltechniek, voert WISA tegenwoordig een compleet assortiment met 

onder andere spoelsystemen en toebehoren, keramiek, toiletzittingen en een wellness programma.  

Met een ontwikkelings- en productielocatie in Arnhem, verkoopkantoren in Nederland en Duitsland en een 

separate exportafdeling levert WISA wereldwijd kwaliteit en innovatie in sanitair.  

 

Sinds mei 2016 is WISA onderdeel van het internationale bedrijf Fluidmaster. Fluidmaster staat bekend 

om de superieure ontwikkeling van haar efficiënte en betrouwbare toiletonderdelen en heeft vestigingen in 

Noord-Amerika, Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk), China en Turkije. 

 

 

Wij zoeken voor ons merk WaveDesign een enthousiaste collega. Op de afdeling Wellness is een 

vacature ontstaan voor een technische en zelfstandige:  

 

Assemblage Medewerker Whirlpools 

 

 

Functie-inhoud: 

Als Assemblage Medewerker Whirlpools ben je verantwoordelijk voor de juiste (en tijdige) technische 

productie van de Whirlpools naar aanleiding van de tekening van de klant.   

 

Werkzaamheden: 

 Assembleren van onderdelen aan baden met behulp van diverse hulpgereedschappen; 

 Continue visuele controle houden op functionaliteit en uiterlijk, conform producttekening en 

specificaties;  

 Het uitvoeren van de eindcontrole op whirlpoolsystemen conform de instructies; 

 De werkzaamheden voer je uit aan de hand van orders en werkinstructies welke worden verstrekt door 

de Coördinator;  

 Tijdig communiceren van eventuele productafwijkingen aan de Coördinator; 

 Zorgen voor orde en netheid en conform instructies op een veilige manier werken. 



 

 

 

 

Specifieke vaardigheden / vereisten 

 Opleiding of werkervaring op LTS / Vmbo niveau; 

 Kunnen lezen van technische tekeningen is een must; 

 Zelfstandig kunnen werken; 

 Kennis van whirlpoolsystemen is een pré; 

 Je bent in staat om zeer nauwkeurig te werken. 

 

Wij bieden 

Werken bij WISA betekent een uitdagende, afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid binnen 

een groeiende internationale organisatie. Naast de inhoudelijke uitdagingen van de functie en een prima 

salaris bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 13de maand; 

 8% vakantiegeld; 

 Tenminste 27 vakantiedagen (op fulltime basis); 

 13 ATV dagen (op fulltime basis); 

 Collectieve pensioenregeling. 

 

Geïnteresseerd? 

Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij de afdeling HR. Jouw sollicitatiebrief met motivatie en 

CV, kun je sturen naar WISA BV, t.a.v. Floor Hollink, Afdeling Personeelszaken, Postbus 2194, 6802 CD 

Arnhem. E-mailen mag ook: sollicitatie@fluidmaster.com    

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst. 
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