
 

Goudsmid m/v 
 
Functieomschrijving 
HSC Nederland bestaat uit een team van horlogemakers en een logistiek- en klantenserviceteam. I.v.m. de 
uitbreiding van onze service starten we een gloednieuw goudsmids-atelier. Hiervoor zoeken wij een 
(eventueel parttime) goudsmid. Als goudsmid repareer je gouden en zilver sieraden uit onze eigen (PDA-) collecties. 
Daarnaast werk je met de modernste laserlas- en laser graveermachines. Werk je secuur en georganiseerd? Ben je 
oplossingsgericht en heb je de klant als uitgangspunt? Dan is deze functie perfect voor jou!  
 
Wie zijn wij?  
HSC Nederland is een gerenommeerd horloge en sieraden reparatie-atelier. In een van de mooiste reparatie ateliers 
van Nederland, repareren wij horloges en sieraden voor warenhuizen, juweliers en online aanbieders. HSC 
Nederland is onderdeel van de PDA Group en gevestigd in Zaandam.  
 
De werkzaamheden 

 Het uitvoeren van reparaties en lasergravures; 
 Het opstellen van prijsopgaven; 
 Medeverantwoordelijk voor het bijhouden van de werkplaatsvoorraad; 
 Kwaliteitscontrole bij goederenontvangst; 
 Ondersteuning binnendienst. 

 
Jouw profiel 

 Je hebt een erkende opleiding als goudsmid; 
 Kennis van laserlassen en laser graveren is een pré; 
 Kennis van vergulden en rhodineren is een pré (galvano machine); 
 Je bent oplossingsgericht, leergierig, stressbestendig en gedreven; 
 Je bent zelfkritisch om een optimaal resultaat te behalen; 
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren; 
 Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
 Je hebt flexibel en hebt goede communicatieve vaardigheden; 
 Je bent woonachtig in de omgeving van Zaandam/Amsterdam.  

 
Wat bieden wij?  

 Een marktconform salaris; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Een afwisselende functie binnen een informeel en hecht team; 
 Leuke collega’s.  

 
Locatie 
Zaandam 
 
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die uitermate geschikt is voor deze functie? Neem dan contact op met Blaise 
Raboud via blaise.raboud@hscnederland.nl. 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


