
Wij zijn een nationaal en internationaal georiënteerd bedrijf.  Wij ontwerpen en 
realiseren staalconstructies,  bedrijfspanden, productieruimten en vrieshuizen.  
Dit doen we met een enthousiast team van ca. 35 personen in Gilze.
Wij zijn een ambitieuze onderneming; dit wordt gekenmerkt door resultaat-
gerichtheid, een open prettige sfeer en vakwerk. Vakwerk kan alleen geleverd 
worden als een ieder nauwkeurig en met een gezonde inzet de taken realiseert. 
En dat gebeurt. 
Zie voor meer informatie: www.thinkingsteel.com                                                      

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek 
naar enkele enthousiaste medewerkers voor de volgende functies.

(leerling) constructie bankwerker
Je verricht allerlei constructiewerkzaamheden zoals lassen (CO2, MIG/
MAG), boren, plaat bewerken, knippen en zetten; je kunt vanaf tekening 
werken en bouwt samen met je collega’s de staalconstructie onderdelen 
voor montage op onze projecten.

(leerling) montage medewerker
Je monteert met je collega’s allerhande staalbouwprojecten op locatie  
(kan ook in het buitenland zijn). Je hebt een flexibele instelling en kunt 
zowel zelfstandig als in een team werken. Op de kwaliteit van onze 
projecten leggen wij veel nadruk.

lader - lasser - heftruck chauffeur 
(flexibel)

In deze functie leg je enerzijds de laatste hand aan de productie van onze 
staalconstructie onderdelen. Anderzijds draag je zorg voor het laden 
en lossen van vrachtwagens en zeecontainers, sorteren en verpakken 
van alle materialen die door onze werkplaats gaan. Invulling van deze 
werkzaamheden is flexibel in verband met laden en verpakken van 
materialen voor onze (internationale) projecten. Voor deze functie geldt 
dat ervaring vereist is in soortgelijke werkzaamheden.

Voor de constructie en montage functies (leerlingen) geldt: als je nog 
geen of weinig ervaring hebt omdat je bv recent je MBO-opleiding hebt 
afgerond, en alleen nog maar stage-ervaringen hebt, maar wel affiniteit hebt 
met dit soort werk, dan willen wij je graag het vak leren! 

Wij bieden je een prettige, open werksfeer en goede arbeids-voorwaarden.

Spreekt een van deze functies je aan? 
Bel ons op nr. 0161 - 452471 (vragen naar Jolanda Janssen) 
of stuur je CV naar: info@thinkingsteel.com 
of per post naar:  Willemse Staalconstructies bv 
Vijfhuizenbaan 10, 5126 PV  Gilze


