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Vacature Allround Constructiebankwerker
Ben je flexibel, kwaliteitsbewust en heb je een gemotiveerde & positieve houding,
dan ben jij diegene die wij zoeken!

Over de functie
Machinefabriek Heijnen BV is in de omgeving van Bergen op Zoom op zoek naar een ervaren
Constructiebankwerker.
In de functie van constructiebankwerker ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en monteren van
onderdelen en (hulp)constructies tot complete machines, apparaten en/of installaties. Dit doe je met behulp
van diverse lastechnieken, zoals Mig/Mag, Tig en Elektrisch. Je werkt zelfstandig aan de hand van een
technische tekening. Ook het op maat maken van onderdelen en delen van constructies door middel van
knippen, buigen, zetten, kanten, zagen, slijpen en snijden behoort tot de werkzaamheden.
Het betreft Staal,RVS & Aluminium constructies en samenstellingen.

Functie eisen
• Opleiding (MBO) Metaal of vergelijkbaar;
• Aantoonbare en relevante werkervaring in een (soort)gelijke functie;
• In bezit van lasdiploma’s Mig/Mag en/of Tig niveau 1 en 2;
• In bezit van geldig diploma Basisveiligheid VCA;
• In bezit van aanvullende diploma’s/lascertificaten is een pré.
• In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer.
Persoonskenmerken
• Je bent flexibel ingesteld, kwaliteitsbewust en hebt een gemotiveerde & positieve houding;
• Je bent betrouwbaar en representatief;
• Je bent bereid tot het volgen van opleidingen/cursussen in de branche.
• Je woont binnen een straal van 20km van Bergen op Zoom

Over het bedrijf
Machinefabriek Heijnen B.V. is een vooruitstrevend familiebedrijf en bestaat bijna 100 jaar.
Gemoedelijk en nuchterheid zijn de kenmerken van de familie. Gecombineerd met goede service en de nononsens mentaliteit van onze medewerkers wordt het bedrijf al jaren enorm gewaardeerd.
Naast ons gekwalificeerd personeel beschikken we tevens over een uniek gespecialiseerd & gecombineerd
machinepark, waardoor we bijna ieder vraagstuk snel en efficiënt voor onze klanten kunnen realiseren.
Wij staan dus altijd klaar!

Wat wij bieden
Wij bieden marktconforme primaire en diverse secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO
kleinmetaal!
In eerste instantie wordt u een tijdelijk contract aangeboden, echter na gebleken geschiktheid wordt
overgegaan op een vast dienstverband. Binnen Machinefabriek Heijnen B.V. heerst een informele en
prettige werksfeer.
Er zijn mogelijkheden tot het behalen van vakdiploma’s en er is ruimte voor ontplooiing en eigen initiatief.
Uren per week: 38 (Fulltime)
"Acquisitie wordt door ons niet op prijs gesteld"

