Constructiebankwerker
Heb jij ervaring in de werkplaats als constructiebankwerker? Vind jij het leuk om kozijnen, deuren en
puien samen te stellen, te lassen en slijpen? Het grootste deel van onze opdrachten is maatwerk
waardoor elke opdracht weer anders is.
Wij zijn op zoek naar meerdere constructiebankwerkers met technisch inzicht die zelfstandig werken
aan de hand van een werktekening. Indien je ervaring hebt met diverse kozijnprofielen is dat een pré.
Op aanwijzen van de leidinggevende kunnen soms ook andere taken worden verricht zoals
voormontage. Ook bestaat de kans dat je samen met collega’s mee helpt in de buitendienst.
De diversiteit aan werkzaamheden maken deze functie zeer afwisselend.
De werkzaamheden bestaan uit;





Zagen, lassen en slijpen van profielen;
Samenstellen en monteren van kozijnen, deuren en puien;
Controleren van afmetingen;
Zorgdragen voor kwaliteit.

Functie wensen
Herken jij jezelf in dit profiel? Ben jij een gedreven en zelfstandig persoon? Iemand die graag een
goed product wil neerzetten en die een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van ons
bedrijf? Dan zoeken wij jou!







MBO Constructiewerker of MBO Allround Constructiewerker (MBO Metaal niveau 3/4);
Ervaring met Elektrode en MIG/MAG lassen;
Werkervaring met construeren/lassen is een pré;
Tekeningen lezen;
VCA-diploma;
Rijbewijs B; E is een pré.

Daarnaast ben je enthousiast, flexibel en ben je bereid om nieuwe dingen te leren.

Arbeidsvoorwaarden
PriBo is aangesloten bij de cao Metaal en Techniek en biedt een afwisselende en uitdagende functie
met een grote mate van zelfstandigheid.






Salaris conform cao (afhankelijk van leeftijd en ervaring);
Dienstverband voor 7 maanden inclusief 1 maand proeftijd;
Prima reiskostenvergoeding, €0,19 per kilometer, max. 45 kilometer enkele reis;
Werktijden 07.00 – 16.00;
Mogelijkheden tot verdere ontplooiing in je vakgebied.

Wat bieden wij
PriBo is vakspecialist in staal en roestvrij staal, produceert en monteert stalen puien, deuren en
kozijnen. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van de bekende systemen van Jansen en Forster. Wij zijn
een groeiend en gezond bedrijf dat ruim 10 jaar bestaat.
Er hangt bij ons een open en informele sfeer waarbij er altijd ruimte is voor humor. Onderling staan
de medewerkers voor elkaar klaar en heerst een hands-on mentaliteit. Medewerkers voelen zich
betrokken en de werksfeer is prettig. De lengte van de dienstverbanden spreekt wat dat betreft
boekdelen. Je werkt bij PriBo in een klein en hecht team.
In zijn algemeenheid worden medewerkers altijd aangemoedigd om een opleiding te volgen. Werken
bij dit bedrijf betekent blijvend leren en kansen pakken om je verder te ontwikkelen. En dat met een
pakket van prima arbeidsvoorwaarden.
Sollicitatieprocedure
Wil jij graag ons team komen versterken? Solliciteer dan direct, je kunt jouw sollicitatie bestaand uit
een motivatie en cv sturen naar: solliciteren@pribo.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch
contact opnemen met dhr. P.Prins op 06-46314680
Bij PriBo hanteren wij een procedure van (minimaal) twee gespreksrondes, een proeflas en een
dagdeel proefdraaien behoort ook tot de mogelijkheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
PriBo aanvaardt geen ongevraagde hulp van bureaus voor vacatures. Toegestuurde CV' s (in welke
vorm dan ook) door bureaus aan enige medewerker van PriBo zonder geldige schriftelijke
zoekopdracht van HR PriBo, worden gezien als publieke informatie.

