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Wat voor bedrijf is 
voestalpine Automotive Components 
Bunschoten B.V. ?

voestalpine Automotive Components 
Bunschoten B.V.  (je schrijft het met 
een kleine v) maakt deel uit van 
het grote Oostenrijkse staalconcern 
voestalpine AG, dat vestigingen heeft 
over de hele wereld. 

Er werken meer dan 47.000 
medewerkers bij 360 bedrijven in 
60 landen. voestalpine Automotive 
Components Bunschoten B.V.  in 
Bunschoten is toeleverancier van de 
Europese automobielindustrie. 

De belangrijkste producten die 
hier gemaakt worden, zijn stalen 
en aluminium carrosseriedelen 
voor zowel personenauto’s als 
vrachtwagens. 

Het is een gezond bedrijf dat zojuist 
fors geïnvesteerd heeft in nieuwe 
machines voor zo’n 22 miljoen euro.  

Daarnaast zijn de nieuwste technieken 
in huis zoals laserlassen, lasersnijden, 
visionsystemen en nog veel meer 
soorten technieken. 

Op de vestiging van voestalpine 
Automotive Components Bunschoten 
B.V.  staan meer dan 120 robots van 
diverse merken.

Klanten van voestalpine Automotive 
Components Bunschoten B.V.  zijn 
onder andere Mercedes, BMW, Ford, 
Volkswagen, Audi en Renault. 

De automotive-industrie kent hoge 
kwaliteitseisen, en daarom hebben wij 
goed geschoold personeel nodig.  





voestalpine Automotive Components 
Bunschoten B.V.  investeert veel tijd 
en geld in het opleiden van jonge 
mensen in de eigen Bedrijfsschool.

Deze brochure beschrijft de 
mogelijkheden die er zijn om vanuit 
een VMBO-opleiding in te stromen 
in de Bedrijfsschool van voestalpine 
Automotive Components Bunschoten 
B.V. .

Wat zijn de toelatingseisen?

Een VMBO-diploma, bijvoorbeeld 
kader-,  gemengde- of theoretische 
leerweg, of een vergelijkbare voor-
opleiding.

Hoe kun je aangenomen worden?

Plaatsing op de Bedrijfsschool van 
voestalpine Automotive Components 
Bunschoten B.V.  gaat via een 
sollicitatieprocedure.

Hiervoor kun je je aanmelden bij de 
afdeling Human Resources van 
voestalpine Automotive Components 
Bunschoten B.V.   

telefoon in 033 - 298 9568, 

of per mail: 

wervingenselectie@voestalpine.com

Als je aan de voorwaarden voldoet, 
krijg je van hen een uitnodiging voor 
een intakedag.

Deze intakedag bestaat uit 3 delen:

1. Een theorietest waarin je voor-    
kennis wordt bepaald;

2. Een praktijktest waarbij je je    
praktische vaardigheden kunt laten 
zien;

3. Een motivatiegesprek waarin wordt 
gekeken naar je motivatie voor het 
kiezen voor een opleiding in de 
Bedrijfsschool.

4   Opleiden voor onderhoudsfuncties in de afdeling Maintenance



4 L Leerlingen van de Bedrijfsschool

4   Kwaliteit op één bij voestalpine Automotive Components

4   Forse investeringen in nieuwe productie apparatuur 4   Werken voor de nieuwste automodellen

4   Vergaande automatisering in de productie van autodelen



Pluspunten Bedrijfsschool: 

•	 Je leert en werkt in een innovatief 
bedrijf met de modernste machines 
en apparatuur. 

•	 Je haalt binnen drie jaar een vak-
diploma. 

•	 Je krijgt betaald tijdens je 
     opleiding. 

•	 Je krijgt professionele begeleiding.

•	 Je investeert in je toekomst en je 
maakt na het behalen van het 

     diploma een grote kans op een 
     contract. 

•	 Tijdens de opleiding behaal je een 
aantal erkende diploma’s zoals   
Lassen (NIL), Veiligheid (VCA) etc.

•	 Je krijgt de mogelijkheid om      
aansluitend door te leren naar MBO 
niveau 4 en zelfs HBO!

4 L Leerlingen van de Bedrijfsschool

4   Kwaliteitsproducten op weg naar tevreden klanten

4   Medewerkers met passie voor auto’s



De Bedrijfsschool
Alle opleidingen starten op niveau 3 of 
4, het traject ziet er als volgt uit:

Basisvaardigheden
De eerste 16 weken werk je in de Be-
drijfsschool, daar leer je de basisvaar-
digheden van het vak waar je voor 
gekozen hebt. Naast alle praktische 
vaardigheden die er geleerd worden, 
leer je ook veilig werken, we hebben 
periodiek bijeenkomsten waarbij we 
veiligheid centraal zetten. Daarnaast 
worden in deze periode ook vakken 
gegeven zoals MIG/MAG-lassen en 
3D-tekenen.

Samenwerking met het ROC
Tijdens de gehele opleiding werken 
wij samen met het ROC, de docenten 
komen twee dagdelen per week theo-
rieles geven op de Bedrijfsschool. 
De Bedrijfsschool en het ROC heb-
ben een uitgebreid lespakket samen-
gesteld wat toegespitst is op het 
vakgebied. 

Specialisatiefase
Na het afronden van het basistraject 
ga je je specialiseren in je vakrichting. 
In de Bedrijfsschool maak je werk-
stukken waarbij je specifieke vaar-
digheden oefent. 

Interne stages
Aangezien de opleidingen uit meer-
dere richtingen bestaan, zullen de 
stages gericht zijn op jouw toekom-
stige vakgebied. Je werkt periodes 
van 3 weken met een daarvoor op-
geleide werkplekbegeleider die jou 
helpt het vak te leren. 
Elke stageperiode werk je in een an-
der team, daardoor leer je de diverse 
teams en het bedrijf goed kennen.

4   Kennismaken met de mogelijkheden tijdens Open Dagen

4   Stageperiodes van drie weken met werkplekbegeleiders 

4   Enthousiaste docenten met veel praktijkervaring



 



Welke opleidingsrichtingen 
zijn er?

1. Toolroom (Gereedschapmakerij)

•	Gereedschapmaker
•	CNC-verspaner

Met deze richting kun je instromen 
in de afdeling Toolroom. Op deze 
afdeling worden gereedschappen en 
stempels gemaakt om carrosseriedelen 
te maken. Je leert hier heel 
nauwkeurig te werken, soms wel tot 
op 0.01mm nauwkeurig.

2. Maintenance (technische dienst)

•	Servicemonteur	werktuigbouw	
•	Servicemonteur	elektrotechniek	

Met deze richting kun aan de slag bij 
de technische dienst, een afdeling met 
veel ervaren technici die gezamenlijk 
alle machines en installaties 
onderhouden en storingen verhelpen. 

4   Gereedschapmakers in de Toolroom

4   Onderhoudswerkzaamheden door de afdeling Maintenance

3. Robottechniek

•	Robottechnicus	

Met deze richting kun je geplaatst 
worden in een engineeringsafdeling 
waarbij het omgaan en programmeren 
van robots dagelijks werk is.



4   Eigentijds opleiden in een bedrijf met de modernste apparatuur

4  Opleiden in de praktijk van de  automotive-industrie

4. Measuringroom (Meetkamer)

•	Meettechnicus

Als je de opleiding meettechnicus 
hebt afgerond, kun je aan de slag op 
de afdeling Measuringroom. Deze 
Meetkamer controleert de kwaliteit 
van de producten die voestalpine 
Automotive Components Bunschoten 
B.V.  produceert. 

Kom kijken op onze 

OPEN 
DAGEN

4   Werken aan gereedschappen in de Toolroom

4   Kwaliteitsbewaking in de Measuringroom (Meetkamer)



Kom kijken op onze 

OPEN 
DAGEN

informeer naar de data
033 - 298 9568

wervingenselectie@voestalpine.com


