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Heemhorst is onderdeel van de

Ben je net klaar met je VMBO en wil je graag de techniek in? Of ben je toe aan een andere opleiding
of baan? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor onze werkplaats in Nieuwleusen zoeken wij een:

BBL’er constructie bankwerker machinebouw
In het kort
Heemhorst International BV maakt in eigen werkplaats machines en transport systemen voor met
name diervoederfabrieken. Laswerk (MIG), montage en samenstellen van machines gebeurt in onze
eigen werkplaats. Van onze tekenaars krijg je de werktekeningen en onderdelen worden
aangeleverd, waarna jouw werk begint.

Functieomschrijving
Jij gaat de opleiding constructiebankwerker niveau 2 of 3 volgen en krijgt meteen een contract
inclusief een mooi salaris. Tijdens je opleiding leer je bij ons de volgende dingen:
- Het voorbereiden van je werkzaamheden
- Instellen van machines en gereedschappen
- Het bewerken van verschillende materialen
- Het controleren van zelfgemaakte producten
Met het doel om uiteindelijk zelfstandig de onderdelen van de machines en transportsystemen te
vervaardigen.

Jij bent
Enthousiast, Leergierig, Praktisch ingesteld, je werkt het liefste met je handen en je bent
een teamspeler!
Wat bieden wij
Als BBL’er constructiebankwerker bij Heemhorst krijg jij de kans jezelf te ontwikkelen tot een ervaren
kracht. Wat bieden wij:
- Een volledig door ons betaalde MBO niveau 2 of 3 opleiding voor constructiebankwerker
- Een fulltime dienstverband (32 uur per week werken en 8 uur leren)
- Een salaris vanaf €1600 euro per maand conform de CAO Metaal en Techniek (klein metaal)
- Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer woon-werkverkeer
- Veel vakantiedagen
- Doorgroeimogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden
- Baangarantie na je opleiding
- Goede werksfeer en leuke collega’s
Is dit iets voor jou? Of wil je eerst een keer komen kijken? Dat kan! Stuur ons een mail
naar administratie@heemhorst.nl of bel 0529–488 080.

