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Technisch vakman Bas Post van Bosch Rexroth 
genomineerd voor Ir. Noordhofprijs. 
 
 

 
 
Bas Post genomineerd voor de Ir. Noordhofprijs 

 

Stichting Bevordering Vakmanschap reikt op woensdag 22 november 

2017 voor de achtentwintigste keer de Ir. Noordhofprijs uit. Doel is de 

promotie van het vakmanschap in de regio en het enthousiast maken 

van jongeren om een technische vakopleiding te volgen. Bosch Rexroth 

medewerker Bas Post is genomineerd voor deze noemenswaardige 

prijs.  

Bas is een betrokken en collegiale medewerker en een serieus vakman. Bij 

de productie van cilinders is hij flexibel en breed inzetbaar als Draaier, 

Verspaner en Machine Operator. Hij blijft zichzelf graag ontwikkelen en volgt 

momenteel een opleiding voor het frezen van mantels en stangen. Bas neemt 

deel aan verbeterprojecten voor onder andere het implementeren en testen 

van nieuwe tools en opstellingen. Hij leidt graag jonge, nieuwe medewerkers 

op in het vak en is zeer gewaardeerd in zijn team. 
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De prijs wordt dit jaar uitgereikt in het Evoluon in Eindhoven. Om in 
aanmerking te komen, moeten de genomineerden uitblinken in hun 
vakgebied. Bovendien moeten ze werkzaam zijn in een bedrijf in regio 
Zuidoost Brabant en een flinke dosis ervaring hebben in de betreffende 
branche. De genomineerden zijn werkzaam in de bouw, metaal of 
elektronica. Werkgever Bosch Rexroth wenst Bas veel succes tijdens de 
prijsuitreiking! 

 

 

 

Over Bosch Rexroth 

Economisch, nauwkeurig, veilig en energiebesparend: de aandrijf- en 

besturingstechnologie van Bosch Rexroth zorgt ervoor dat machines en 

systemen van elke omvang in beweging komen. Het bedrijf bundelt zijn 

wereldwijde knowhow van mobiele toepassingen, machinale toepassingen en 

engineering, fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve 

onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te 

ontwikkelen. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, 

elektrische aandrijf- en besturingstechnologie en lineaire bewegings- en 

assemblagetechnologie uit één hand. Bosch Rexroth heeft vestigingen in 

meer dan 80 landen en de circa 29.500 medewerkers hebben in 2016 een 

omzet gerealiseerd van ongeveer 5 miljard.  

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van 

technologie en diensten. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2016 een omzet 

van 73,1 miljard euro is gerealiseerd door de ongeveer 390.000 medewerkers 

. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: 

automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en 

energie- en bouwtechnologie. Als toonaangevende ’Internet of Things’- 

onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor smart homes, smart 

cities, connected mobility en connected industry. Bosch maakt gebruik van 

haar expertise in sensortechnologie, software en diensten en biedt haar 

klanten een eigen ‘IoT-cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’. 

De strategische doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te vinden 

voor een connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te 

verbeteren en te enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief 

zijn. Kortom, Bosch creëert technologie "Invented for life". De Bosch Groep 

bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 440 dochter- en 

regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. De wereldwijde productie 

van Bosch, inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en 

verkoopnetwerk, bestrijkt bijna elk land ter wereld. De basis voor de 

http://www.boschrexroth./
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toekomstige groei van het bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 59.000 

medewerkers in R&D op ongeveer 120 locaties over de hele wereld. Ga voor 

meer online informatie naar www.bosch.com, www.iot.bosch.com, 

www.bosch-press.com en http://twitter.com/BoschPresse 
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