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Goudsmid/gieter (24 – 32 uur p/w) 
 
 

Help jij onze klanten mee om een blijvende herinnering van hun bijzondere momenten te maken? 
Écht bijzondere momenten zijn zeldzaam. En wat is er nu mooier om van deze bijzondere momenten een 
blijvende herinnering te maken! Venrooy Goud- en Zilverindustrie is gespecialiseerd in het ontwerp en de 
productie van (luxe) onderscheidingen, geschenken en sieraden voor dit soort speciale gelegenheden. We 
werken met een gemotiveerd maar zeker ook gezellig team van zo’n 10 personen, waarbij het oude ambacht 
volop wordt gecombineerd met moderne technieken als vacuümgieten en 3D-printen. 
 
In deze rol komen de vele facetten van het goudsmidswerk aan bod, met de focus op het gieten. Jouw taken 
bestaan onder andere uit: 

• Vertalen van objecten naar modellen (eventueel door middel van 3D-tekenen en -printen) 
• Maken van gietmatrijzen 
• Wasspuiten, gietbomen maken en gieten met de vacuümgietmachine 
• Afwerken van de gegoten objecten 
• Zagen, vijlen, solderen, polijsten, zetten van edelstenen en emailleren 

 
Hiermee lever jij een directe bijdrage aan een kwalitatief en hoogwaardig eindproduct voor onze klanten. 
Onze werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag van 08:15 tot 16:45 uur. 
 
Wat maakt deze baan zo interessant? 
Je krijgt de kans om het hele spectrum aan goudsmidswerkzaamheden te verrichten, waardoor je jezelf kunt 
blijven uitdagen en je kunt ontwikkelen tot een echte allround goudsmid. Je kunt ontspannen en toch 
gefocust met je vak bezig zijn. Je werkt samen met je collega’s aan een mooi eindproduct en daarmee help 
je onze klanten om van hun bijzondere moment een blijvende herinnering te maken. 
 
Dit ben jij 

• Productiewerk spreekt je aan en je hebt enige jaren ervaring als gieter 
• Je hebt een vakdiploma (Vakschool Schoonhoven of vergelijkbaar) 
• Je beheerst de Nederlandse taal voldoende 
• Je bezit een forse dosis creativiteit, doorzettingsvermogen, enthousiasme voor het vak van goudsmid 

en je bent een tikkeltje eigenwijs 

• Je woont in de omgeving van ’s-Hertogenbosch 
• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar 

 
Wij bieden 

• Goed salaris en arbeidsvoorwaarden via de CAO Goud- en Zilvernijverheid 
• Ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van interne opleiding 

 
Interesse? 
Stuur ons jouw cv en een korte motivatie via info@venrooybv.nl. Als je vragen hebt bel dan met Nique 
Venrooy op 073 – 631 28 31. 
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Op alle offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK ‘s-Hertogenbosch. 


