
De Kok Staalbouw te Heerle

Is een nationaal en internationaal opererende middelgrote staalbouwonderneming 
die met gebruik van zeer moderne productiemiddelen, staalconstructies van de 
meest uiteenlopende aard ontwerpt, produceert en monteert. De Kok Staalbouw 
houdt zich bezig met het realiseren van projecten in utiliteitsbouw, fabrieksge-
bouwen, on- en offshore projecten, waterbouwkundige werken en kranenbouw, 
waarbij kwaliteit en service een vereiste zijn. Wij zijn voorzien van het kwaliteits-
certifi caat volgens NEN-ISO 9001, ISO 3834-2, EN1090-1 en 2 exc. 4 (CE markering) 
en het V.C.A.P. veiligheidscertifi caat.

Ter versterking van onze montageafdeling zijn wij op korte termijn op zoek naar:   

Uitvoerder staalbouw
Voorman montage  

Montage medewerkers
Functie-eisen:
 • Opleidingsniveau VMBO/MBO
 • Basisveiligheid VCA
 • Enige jaren ervaring geniet de voorkeur
 • In teamverband kunnen werken
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit
 • Bereidheid tot werken in het buitenland

Ter versterking van onze productieafdeling zijn wij op zoek naar:             

Machine operator
Functie-eisen:
 •  Opleidingsniveau VMBO-TL met aanvullende technische opleiding MBO-niveau
 •  Voor het bedienen van C.N.C. gestuurde boor- zaagstraat, pons-knipmachine, 

boor- brandsnijmachine en raveelrobot
 • Enige jaren ervaring geniet de voorkeur

Wij bieden aan, de voor bovengenoemde functies, geschikte kandidaten een goed 
salaris en een prettige werkomgeving met uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Wij ontvangen graag uw sollicitatie met uitgebreide CV. U kunt uw sollicitatie digi-
taal versturen aan kok@kokstaal.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u 
telefonisch contact opnemen 0165-303756. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 

Meer informatie over onze organisatie kunt u vinden op www.kokstaal.nl

Is een nationaal en internationaal opererende middelgrote staalbouwonderneming 
die met gebruik van zeer moderne productiemiddelen staalconstructies van de meest 
uiteenlopende aard ontwerpt, produceert en monteert. De Kok staalbouw houdt zich bezig 
met het realiseren van  projecten in utiliteitsbouw, fabrieksgebouwen, on- en offshore 
projecten, waterbouwkundige werken en kranenbouw, waarbij kwaliteit en service een 
vereiste zijn. Wij zijn voorzien van het kwaliteitscertifi caat volgens NEN-ISO 9001 en het 
V.C.A.P  veiligheidscertifi caat.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een ambitieuze 

Hoofd calculator / verkoop
U kunt zelfstandig werken en bent in staat op een positieve manier samen 
te werken met collega’s, leveranciers alsook opdrachtgevers. 

Functieomschrijving
• Je bent verantwoordelijk voor de gehele calculatieafdeling;
• Je bepaalt mede het commerciële beleid op zowel korte- als lange termijn;
• Je instrueert, motiveert en begeleid medewerkers;
• Je voert acquisitie naar bestaande en nieuwe klanten;
• Ontvangen en beoordelen van klantaanvragen en orders;
• Uitvoeren van gedetailleerde kostprijsberekeningen;
• Bewaken en beheren van de openstaande offertes.

Functie-eisen
• Opleidingsniveau  H.B.O.
• Commerciële capaciteiten en goede communicatieve eigenschappen. 
• Enige jaren ervaring in een soort gelijke functie is gewenst.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wij bieden:
• Een leuke baan binnen een informele, dynamische en vernieuwende organisatie.
•  Werken in een organisatie waarbij de techniek zich bevindt op de top van de huidige 

mogelijkheden.
• Afwisseling en verantwoordelijkheid.
• Mogelijkheid tot volgen van opleidingen.

De voor bovengenoemde functie geschikte kandidaat bieden wij een goed salaris en een 
prettige werkomgeving met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bent u geïnteresseerd stuur dan uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van c.v. binnen 14 
dagen aan DE KOK STAALBOUW B.V., Postbus 82, 4724 ZH Wouw, tel. 0165-303756 t.a.v. 
dhr. E.L. de Kok.

Meer informatie over onze organisatie kunt u vinden op www.kokstaal.nl


