(JUNIOR) MONTAGE MEDEWERKER
In deze functie ga jij samen met ons montage team op verschillende mooie (bouw)locaties in Nederland de
geproduceerde trappen monteren. Dit kan bij een particuliere woning zijn tot een groot bedrijfspand. Het
monteren van de trap doe je aan de hand van een planning en productietekening. Soms zal jij ter plaatse
moeten nadenken over een passende oplossing maar gelukkig heb jij (of jouw collega’s) deze altijd
voorhanden. Naast deze montage werkzaamheden ben je natuurlijk ook het visitekaartje van ons bedrijf. Wij
gaan pas weg als jij en de klant tevreden zijn over het beoogde resultaat.

Wie zoeken wij?
Een echt aanpakker met een hands-on mentaliteit. Jij heb een technische opleiding op VMBO niveau 3 of 4 en
in het bezit van een VCA certificaat (of bereid deze te behalen). Je hebt affiniteit met het verwerken van staal.
Kernwoorden als gedreven, communicatief sterk, gestructureerd en zelfstandig zijn passend bij jouw
persoonlijkheid. Twijfel jij of je geschikt bent? Met of zonder ervaring in montage? Wij leren jouw graag de
kneepjes van het vak.

Taken welke onder jouw functie vervult:
 Montage voorbereiden en montage werkzaamheden op locatie.
 In overleg met de montage leider problemen oplossen op locatie.
 Werken volgens veiligheidsvoorschriften, LMRA uitvoeren en V&G plannen doornemen.
 Werkomgeving op orde houden.
 Helpen met laden en lossen van vrachtwagens.
 VCA in je bezit (of bereid zijn deze te behalen).
 Heftruck certificaat in je bezit (of bereid zijn deze te behalen).
 Certificaat Hoogwerker in je bezit (of bereid deze te behalen).
Wat bieden wij ?
 Een afwisselende baan in een modern bedrijf.
 Meewerken aan bijzondere projecten.
 Uitstekend salaris (Pensioen bij PME) en doorgroeimogelijkheden.
 Reisuren naar werklocaties worden betaald.
 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen (bij een 40 urige werkweek).
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en volgen van relevante cursussen.
 Goede werksfeer met gezellige vrijdagmiddagborrels.
 Uitzicht op een vaste aanstelling.

Wie zijn wij?
Een Achterhoeks bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren van stalen & RVS design
trappen en constructies dat zich onderscheidt door een no-nonsens, hands on mentaliteit. Meer informatie
over Wolter Tijdink B.V. vind je op www.woltertijdink.nl of op onze social media kanalen.

Geinterresseerd?
Stuur je motivatie met CV naar leonoor@woltertijdink.nl
Voor vragen m.b.t. deze vacature kun je altijd contact opnemen met Leonoor Prinsen via telefoonnummer:
0545-271321.

