
 
 
Wil jij aan de slag bij een gezellig bedrijf in Brakel waar geen enkele dag hetzelfde is? Vind jij 
persoonlijke aandacht, waardering en diversiteit in je werk als Constructiebankwerker en of Lasser 
(MIG/MAG) belangrijk? Solliciteer dan direct! Jij bent als Constructiebankwerker/Lasser (MIG/MAG) 
verantwoordelijk voor het vanaf tekening samenstellen van diverse soorten (stalen) constructies, het 
bewerken van deze constructies en tenslotte op zowel locatie als in de werkplaats hechten en lassen 
van deze constructies middels MIG/MAG.  
Wij hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht aan de werknemers en het personeelsverloop is 
dan ook erg laag.  
 
De werkzaamheden in het kort:  

 Vanaf tekening samenstellen van diverse stalen constructies; 

 Verantwoordelijk voor de volledige metaalbewerking (denk aan bankwerken, boren, slijpen, zagen, knippen, 
lasersnijden); 

 Lassen middels voornamelijk MIG/MAG van de stalen constructies (in de werkplaats als op locatie); 

 Indien nodig uitvoeren van bijkomende werkzaamheden als bijvoorbeeld montagewerk. 
 
Kortom: hou jij van de metaaltechniek en veel variatie in je werk? Dan is deze vacature voor jou! 
 
Wat heb je nodig? 

 Afgeronde MBO of LTS/MTS opleiding richting de Metaaltechniek; 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als Constructiebankwerker en/of Lasser; 

 Minimaal 1 jaar relevante werkervaring opgedaan als Lasser middels MIG/MAG; 

 Zelfstandig en binnen een team werken; 

 In het bezit van een VCA of bereid deze te halen; 

 Je beheerst de Nederlandse Taal in woord en geschrift. 
 

Je krijgt: 

 Een goed salaris, afhankelijk van je werkervaring; 

 Mogelijkheid tot een vast dienstverband; 

 Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden middels een persoonlijk ontwikkelplan; 

 Opleidingsmogelijkheden (zowel intern als extern); 

 Een zelfstandige en uitdagende baan met veel afwisseling in het werk; 

 Klein bedrijf met een prima werksfeer. 
 

Schoolverlaters van de middelbare school of van het voorgezet onderwijs (alle niveaus) nodigen wij 

van harte uit te reageren. Een dagje meelopen geeft je een goed beeld van de werkzaamheden, 

daarom plannen we die graag in!  

Neem contact op met Wout Mansvelder, bel 06-22991670, mail ( info@mansveldermetaal.nl) of loop 

gerust binnen bij ons in Brakel. 

 


