
ART Group is een internationale en toonaangevende groep van bedrijven. Wij ontwikkelen en bouwen 

productiegereedschappen voor hoogwaardige massaproductie van metalen en kunststof componenten. Ook 

produceren wij zelf stans- en spuitgietproducten in grote aantallen. 

ART Group is een middelgrote organisatie met haar hoofdkantoor in Tilburg. Groot genoeg om internationaal te 

kunnen opereren en continu te investeren in innovatie. Maar ook klein genoeg om informeel te blijven. Onze klanten 

komen bij ons omdat ze het beste zoeken. Onze medewerkers werken bij ons omdat ze het beste uit zichzelf willen halen.

Vanwege onze enorme groei zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. Wij zoeken enthousiaste techneuten 

(ervaren maar ook onervaren) op LBO, MBO, HBO en WO niveau. Kijk op de achterzijde van deze flyer voor onze 

vacatures. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat jouw talenten optimaal benut worden met een opleidingstraject op maat. 

 Wil jij werken bij een hightech bedrijf?

 Ben je geïnteresseerd in fijnmechanica in de fijnste zin van het woord?

 Heb je affiniteit met techniek en/of heb je een technische achtergrond?

Dan zoeken wij JOU!

Wil je werken in een moderne en uitdagende werkomgeving? Kom dan zeker kijken bij de ART Group tijdens onze 

voorlichtingsochtend op zaterdag 18 februari 2017 in Gameren, De Hoef 4. Zie de achterzijde van deze flyer voor 

het programma van deze dag. Wij openen dan graag onze deuren voor jou!

Solliciteer via onze website www.artooling.com of stuur je motivatie naar sollicitatie@artooling.com. 
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Wij zoeken JOU!

Voor onze locatie in Tilburg zoeken wij:

   Constructeur Stansgereedschappen

   Leerling constructeur Stansgereedschappen

   CNC Draaier

   Leerling Rondslijper

   Junior Accountmanager

   Gereedschapmaker Stansgereedschappen

   Projectmanager

   Manager ICT

   Allround IT Engineer (jr.)

Voor onze locatie in Gameren zoeken wij:

   Kwaliteitsfunctionaris/3D meettechnicus

   Zink-/draadvonker

   CNC frezer

   Engineer

09:30 – 10:30 Inloop/ontvangst

10:30 – 11:00 Presentatie ART-Group

11:00 – 11:30 Rondleiding

11:30 – 12:30 Vragen

Programma voorlichtingsochtend 18 februari 2017 locatie: Gameren, De Hoef 4

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op onze website www.artooling.com.
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Schrijf je uiterlijk 10 februari in voor de voorlichtingsochtend door een e-mail te sturen naar sollicitatie@artooling.com


