
Ons bedrijf, Metaalbouw Vloet Mill bv, maakt bedrijfshallen, trappen, bordessen en speciaal constructies van 
hoofdzakelijk staal. We leveren veel aan de bouw maar ook rechtstreeks aan bedrijven en particulieren. We 
hebben 35 medewerkers verdeeld over het bedrijfsbureau, de werkplaatsen en montage. Het werk wordt meestal 
vanaf tekening in de werkplaatsen gemaakt, waarna het door onze eigen monteurs op de bouw wordt geplaatst. ( 
zie ook www.metaalbouw-vloet.nl )

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar:

TEKENAAR STAALCONSTRUCTIES ( TEKLA )
Voor de tekenaar is ervaring met Tekla en minimaal een MBO werk en denkniveau gewenst.  Op basis van 
klantwensen maak en detailleer je samenstellingen en productietekeningen. Je werkt samen met de project-
leiders en chef werkplaats.

PROJECTLEIDER STAALBOUW ( MBO/HBO WERKTUIGBOUW )
De projectleider verzorgt de materiaallijsten voor de bestellingen, bewaakt de planning, doet uitbeste-
dingen en onderhoudt contacten met de klanten. Ervaring met werkvoorbereiding of projectleiding in de 
metaal of staalbouw is gewenst.

LASSER MIG/MAG 
De mig mag lasser houdt zich bezig met het booglassen van de meest voorkomende staalconstructies en 
samenstellingen. De werkzaamheden zijn in de werkplaats. Enkele jaren laservaring met de juiste lasdiplo-
ma’s zijn nodig.

MEEWERKEND VOORMAN MONTAGE
De voorman montage gaat mee naar de bouw om samen met een of meerdere collega’s het staalwerk te 
monteren. Het montagewerk is in Nederland. De monteurs reizen dagelijks op en neer. We zoeken een prak-
tijkman met ervaring, die goed kan organiseren, zich niet opzij laat zetten en ook onder moeilijke omstandig-
heden voor zijn collega’s en het bedrijfsbelang opkomt.

Wat vragen wij verder van onze medewerkers ?
Een positieve werkhouding, collegialiteit en drang om je verder te ontwikkelen. Als je ervaring met een van de 
functies hebt, is dat prima natuurlijk. Gemotiveerde schoolverlaters die snel kunnen groeien zijn ook welkom. 

Wat bieden wij ons personeel ?
Wij bieden onze medewerkers een goed salaris met alle voorwaarden volgens de geldende CAO. Ons bedrijf is 
continue bezig met verbeteringen, waarbij onze medewerkers inspraak hebben en actief worden betrokken. 
We hebben een goede werksfeer met volop mogelijkheden om te groeien in het werk. Het volgen van bedrijfs-
opleidingen wordt gestimuleerd. Door het bedrijf wordt hiervoor begeleiding gegeven. 

Open dag op 18 november
Op 18 november is er een open dag. Komt gerust een kijkje nemen in ons bedrijf. Onze medewerkers infor-
meren je graag over het werk. Dat stellen we erg op prijs. Je bent van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur 
aan de Eerste Industrieweg 24 te Mill.

Hoe te solliciteren ?
Als je vragen over een vacature hebt, kun je bellen met Annemarie Bergers. Ze geeft je graag informatie en is 
bereikbaar op nummer 0485 455364. Schriftelijk kun je natuurlijk ook reageren. Een korte sollicitatiebrief of je 
CV kan naar receptie@metaalbouw-vloet.nl. En ook op de open dag kun je je belangstelling kenbaar maken.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


