
Metaalplus, van engineering tot eindproduct 

Ter versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een: 

Assemblage Monteur Machinebouw

Bouw jij graag aan innovatieve machines binnen de agrarische industrie? Kan jij tekeningen lezen, 
werk je graag met deadlines, durf je vooruit te denken en ben je met beide handen handig? Dan is dit 
een ideale functie voor jou als montage/ assemblagemedewerker! Met al jou ervaring die je de 
afgelopen jaren hebt opgedaan tijdens je school of werkperiode ben jij verantwoordelijk voor het 
samenstelling van machines. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor de mechanische en/of 
elektrotechnische montage van een deel of een complete machine. Dit doe je zelfstandig of in 
teamverband. De machines zijn voornamelijk mechanisch. Heb je echter al elektrotechnische bagage 
dan is dat meegenomen. Kortom een super veelzijdige baan met veel verantwoordelijkheid voor een 
compleet machinebouw project. 

Deze verantwoordelijkheden krijg je natuurlijk niet zomaar, vandaar dat we van jou het volgende 
vragen: 

� Jij hebt een MBO- opleiding richting werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; 

� Minimaal 1 jaar recente werkervaring in een soortgelijke functie verkregen uit stage of 
werkervaring; 

� Jij werkt net zo makkelijk zelfstandig als in een team; 

� Jij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een flinke dosis 
doorzettingsvermogen; 

� Jij bent oplossingsgericht en gaat voor kwaliteit. 

METAALPLUS is een toeleverpartner voor de engineering en productie van metalen producten en 
complete machines. De activiteiten binnen Metaalplus richten zich op het ontzorgen van de klant.  Er 
wordt een unieke mix van technieken toegepast met betrekking tot het voorbewerken, (robot)lassen, 
poedercoaten en assembleren. Door een slim en slagvaardig werkvoorbereidingsproces kunnen we 
snel inspelen op de behoefte van de klant. Metaalplus beschikt over een professionele 
engineeringsafdeling die klantspecifiek (nieuwe) producten kan optimaliseren en las- en 
montagetekeningen aan kan passen naar bruikbare tekeningen voor deze afdelingen.  

Je komt te werken in een buitengewoon inspirerende en uitdagende omgeving waar je de kans krijgt 
je verder te verdiepen in jouw eigen vakgebied. Zo kun je vanzelfsprekend rekenen op uitstekende 
randvoorwaarden en faciliteiten om je functie op het hoogst mogelijke niveau uit te kunnen oefenen.  

Onze organisatie bevindt zich in een markt die sterk in beweging is. Dit verlangt van onze 
medewerkers dat ze vol ambitie mee bewegen met onze producten en markten. De bedrijfscultuur 
omschrijft zich als no-nonsens en open, met een grote eigen individuele verantwoordelijkheid. 

We bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO Klein 
Metaal. We stimuleren initiatieven voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 
Op onze website  www.metaalplus.nl   laten we je graag kennismaken met onze activiteiten. 

Tjaco Schuiling, bedrijfsleider, is graag bereid tot het geven van nadere informatie. 
t.schuiling@metaalplus.nl     telefoon : 06-18820589  


