Allround conventioneel draaier/constructie medewerker.
Fulltime
Altijd al willen werken aan een eigen product? Dat kan!
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een allround monteur voor 38 uur per week.
Bedrijfsprofiel
Vanuit ons bedrijf in Bolsward ontwikkelen en leveren wij machines, liefst met een innovatief tintje,
voor de professionele gebruiker in sloot- en bermonderhoud en grondverzet en -egalisatie. Daarbij
streven we ernaar de klant een totaaloplossing te bieden. Niet standaard, maar net iets meer, net iets
anders, met net iets nieuws; daar zit de uitdaging in.
De grootste klanten vind je onder de loonwerkers en aannemerij. Denk daarbij aan werk in egalisatie
van percelen grond en de aanleg van wegen of sportvelden. De machines die wij leveren zijn
kilverborden en schuifdozers voor grondverzet en –egalisatie. Daarnaast machines voor sloot- en
bermonderhoud, afgenomen door gemeentes of waterschappen, maar vaak ook door de loonwerkers.
Functie
Kort gezegd is de functie van allround conventioneel draaier/constructie medewerker zeer afwisselend
en je houdt je bezig met het bewerken van materialen door het toepassen van diverse technieken.
Daarnaast kun je bijspringen in de constructie of montage indien nodig.
Een opsomming van jouw belangrijkste taken en werkzaamheden:




Draaien en frezen van metaal;
Voorbewerking ( zagen, boren, tappen) van metaal;
Lassen van deelsamenstellingen.

Wat verwachten wij van jou?
 Minimaal diploma MBO 2/3 richting metaalbewerking of aantoonbare werkervaring op dit
niveau;
 Een geldig VCA diploma is een pré;
 Nauwkeurig werken in een dynamische omgeving (werktekening lezen);
 Goed kunnen samenwerken;
 Flexibel en makkelijk kunnen schakelen.
Wat bieden wij?
 Uitdagende functie binnen een dynamische, informele organisatie.
 Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf.
 Goed salaris dat aansluit bij ervaring, opleiding en de aard van de te verrichten
werkzaamheden.
Tot slot, je hebt interesse en passie voor het vak en bent toe aan een uitdaging die wij jou kunnen
bieden!
Informatie en solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Stuur jouw motivatie en curriculum vitae dan naar
info@bosbolsward.com o.v.v. vacaturebeschrijving. Heb je vragen of wil je liever eerst wat meer
informatie over de functie? Mail of bel dan ons dan via bovenstaand e-mailadres of via
telefoonnummer: 0515-572941.

