
 

 

 

 

Voor onze locatie in Ridderkerk zoeken we werkplaats medewerker (40u p/w) om bij te dragen aan het 

verbeteren van de gezondheidszorg. Als werkplaats medewerkers ben je breed inzetbaar en houd je je 

bezig met onder meer verspanings-, constructie en assemblage werkzaamheden. Je werkt graag secuur en 

houd je graag bezig met het produceren van mooie producten.  

 

Samen met jou willen we een opleidingstraject starten om aan de hand van een passende 

 

TechniCare groeit hard en is voortdurend bezig om de zorg verder te verbeteren. Dit doen we door continu 

op zoek te zijn naar innovaties voor de zorg, deze te ontwikkelen, te produceren en te leveren aan onze 

klanten. Om deze groei te kunnen organiseren, zoeken wij uitbreiding in ons productieteam.  

 

Als werkplaats medewerker ben je onderdeel van een hecht team waar ontwikkeling en zelfontplooiing 

belangrijk zijn. Je bent verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden en zoeken met jou samen hoe jij het 

beste tot je recht komt.  

 

Werkplaats medewerker 

Je draagt bij aan de productie, assemblage en montage van de TechniCare- producten. Je geniet ervan om 

zelfstandig te werken aan mooie producten die direct bijdragen aan een verbetering in de zorg.  

   

Jij 

- Hebt een goed technisch inzicht in productie- en montage processen;  

- Kan goed zelfstandig werken; 

- Bent communicatief sterk en kan goed met de klant overweg; 

- Spreekt en schrijft Nederlands vloeiend, Engels is een pré; 

 

Met elkaar starten we een opleidingstraject waarbij ontwikkeling en opleiding centraal staan. Deze 

opleiding en ontwikkeling passen we dagelijks toe in de praktijk op diverse vlakken zoals lassen, 

verspaning, constructie en assemblage.  

 

Aangenaam! TechniCare is een ontwikkel- en productiebedrijf, wat zich focust op het ontwikkelen van 

nieuwe innovaties in de zorgsector. Dit om de zorgsector elke dag een beetje beter te maken. Zowel voor 

patiënt, maar ook voor de zorgprofessional.   

 

Wij leveren innovatieve producten voor onder meer de afdelingen verloskunde, OK en het logistiek. 

Daarnaast levert TechniCare veel maatwerk oplossingen voor ziekenhuizen. TechniCare is momenteel 

actief in 13 landen en hard groeiend.   



 

 

 

 

   

Wij bieden jou:  

- Een baan met veel verantwoordelijkheid en veel doorgroei 

mogelijkheden 

- De kans om te doen waar je goed in bent en de kans om je te 

ontwikkelen waar je goed in wilt worden 

- Veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën.  

- Samenwerking in een klein, gezellig en innovatief team 

- Opleidingsmogelijkheden passend bij jouw wensen en 

mogelijkheden 

- Een passend salaris (CAO Metaal & Techniek) 


