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Voor onze werkplaats in Nieuwleusen zoeken wij een: 
 

      Constructie Bankwerker Machinebouw  m/v 
 

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 engineers krijg je de werktekeningen en snijdelen worden veelal 
aangeleverd, waarna jouw werk begint. Heb je (enige) ervaring, goed ruimtelijk inzicht, en kun je met 
je handen maken wat je ogen zien, dan ben jij degene die we zoeken! 
 

Functieomschrijving 
Als constructiebankwerker ga je aan het werk bij een ambitieus bedrijf waarbij de werkzaamheden 
vooral bestaan uit: 

• Uitvoeren van MIG-MAG-/TIG-lasbewerkingen volgens tekeningen, lasinstructies e.d. 
• Maken van hulpmiddelen en opstellingen om bewerkingen te kunnen uitvoeren. 
• Eventueel ook uitvoeren van een of enkele plaat- en profielbewerkingen. 
• Bedienen van de machines die nodig zijn voor het productieproces (zaag, knip, zet etc.) 

 

Daarbij verwachten we van jou 
• Het op peil houden van de eigen vaktechnische kennis, vaardigheden en inzetbaarheid. 
• Het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden binnen de werkopdracht. 
• Het geven van verbeteringsvoorstellen over producten en werkmethoden. 
• Het deelnemen aan het werkoverleg. 
• Uitvoeren van werkzaamheden voor montage en/of derden. 

 

Functie eisen 
We zoeken iemand die beschikt over de volgende diploma’s/vaardigheden: 

• LBO-/MBO-niveau 3 (metaal). 
• Laskwalificaties minimaal niveau 2 (MIG/MAG/TIG (bij voorkeur)). 
• Beschikt over certificaten Heftruck rijden en Veilig hijsen en bij voorkeur VCA. 
• Flexibele instelling. 

Mocht je deze certificaten/diploma’s niet allemaal hebben, maar sta je er wel voor open deze in de 
toekomst te behalen? We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden. 
 

Wat bieden wij 
Als constructiebankwerker bij Heemhorst krijg jij de kans jezelf te ontwikkelen tot een ervaren kracht. 
Wat bieden wij: 

• Een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband 
• Een salaris tussen de €2.139 en €2.883 conform de CAO Metaal en Techniek (klein metaal) 
• Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer woon-werkverkeer 
• Goede pensioenregeling en veel vakantiedagen 
• Doorgroeimogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Goede werksfeer en acceptabele werkdruk 

 

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 0529–48 80 80. 
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