WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

CARROSSERIEBOUWERS
HYDRAULIEKMONTEURS
LASSERS
WE ONTWERPEN LOGISTIEKE CONCEPTEN VOOR INDUSTRIE & VERVOER IN NEDERLAND, EUROPA ÉN VERRE BESTEMMINGEN ALS AUSTRALIË,
ANGOLA & SURINAME. DE HORIZONTALE EN VERTICALE LAADSYSTEMEN DIE BIJ ONS WORDEN GEBOUWD STAAN IN DE BRANCHE BEKEND ALS
INNOVATIEF, BETROUWBAAR EN VEILIG.

ZO ZIET JE WERKDAG ERUIT:
Het werk is heel afwisselend. De ene dag bouw je aan een nieuw project, de
volgende dag help je mee bij een reparatie. Nieuw werk en bekend werk
wisselen elkaar continue af. Je werkt vanaf tekening maar er is ook ruimte om
details zelfstandig in te vullen. Wil je je graag blijven ontwikkelen in je vak?
Dan drinken we graag een kop koffie met jou!

WIJ BIEDEN NAAST EEN LEERZAME WERKOMGEVING:
•Afwisselend werk, van nieuwe projecten bouwen tot aan reparaties
•Goede begeleiding waardoor je je kunt ontwikkelen tot professioneel
monteur
•We waarderen (groeiend) inzicht en initiatief, natuurlijk altijd in samenspraak
met de chef-werkplaats.
•Studiemogelijkheden waaronder lascursussen en het halen van je
heftruckbewijs. Ook andere studies en (rij)bewijzen behoren tot de
mogelijkheden
•Gezellige werksfeer
• Goede arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal & Techniek)

WIJ VRAGEN:
• BBL
• MBO-metaal
•Laservaring. Samen bekijken we welke vervolgcursussen nodig zijn.
We werken op niveau 2 en streven naar niveau 3
•Interesse in hydrauliek & elektrotechniek, plezier in het lassen
•Laat weten of je een allrounder wilt worden/bent of je juist wilt
specialiseren binnen de hydrauliek en/of elektrotechniek
•Wij komen ook graag in contact met een ‘senior’ of ZZP’er

INTERESSE?
Laat ons weten of je koffie wilt komen drinken. Neem je CV mee, we
laten je het bedrijf zien en bespreken welk werk bij jou past.
Stuur een mailtje naar: secretariaat@van-zandwijk.nl of bel met
Marcel van Zandwijk op 073 599 7281.
Van Zandwijk Transportmaterieel & De Jong’s Hydraulische Systemen
Uilecotenweg 47 - 5324 JT Ammerzoden

OP 8 OKTOBER TUSSEN 11.00 EN 14.30 UUR OPENEN WE DE DEUREN VOOR IEDEREEN UIT DE BUURT DIE EEN KIJKJE WIL KOMEN NEMEN

