Vacature: medewerker (leerling metaal) metaal/engineering bedrijf
Voor een metaal/engineering bedrijf in Harderwijk zijn wij op zoek naar een medewerker of
leerling metaal, die technisch in aangelegd en enige ervaring heeft in o.a. het werken met
metaal.
Bedrijfsprofiel:
Het metaal/engineering bedrijf is in 2007 opgericht en is inmiddels gevestigd op
bedrijventerrein Lorentz te Harderwijk.
De werkzaamheden die men binnen het bedrijf verricht zijn zeer breed. Men bewerkt alle
soorten metalen en ook materialen zoals kunststof. Denk daarbij aan: draaien, frezen,
lassen, boren, tappen, kotteren etc. Dit doet men zowel CNC als conventioneel. Ook voor
reparatie, revisie en aanpassingen aan machines kan men terecht bij het bedrijf.
Opdrachtgevers zijn bedrijven en particulieren, voor diverse branches zoals: de
verpakkingsindustrie, machinebouw, hydrauliek, landbouwmechanisatie, garagebedrijven,
auto-, motor- en kartsport, modelbouw etc.
Functieomschrijving:
De functie zal in goed overleg starten voor 36 uur per week. De werkdagen zijn van maandag
t/m vrijdag. Er zal gezorgd worden voor een zorgvuldige inwerkperiode waarvoor de
jobcoach en de leidinggevende/eigenaar zorgdragen.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit één of meerdere van onderstaande activiteiten:
- Het ver- en bewerken van diverse soorten materialen en metalen.
- Het repareren of ondersteunen bij het repareren van machines.
- Assisteren bij metaal werkzaamheden.
Functie-eisen:
- Kunnen werken (veelal staand) in een rumoerige omgeving (div. machines).
- Kunnen werken met, en het instellen van, diverse machines of bereid zijn om dat te
leren.
- Pro-actieve houding.
- Kunnen tellen en rekenen.
- Fysiek weinig tot geen beperking hebben.

Aanbod:
- Prettige werkomgeving in een sociaal klein bedrijf
- Als de proefperiode succesvol doorlopen wordt, uitzicht op een half jaar contract met
zicht op verlenging. Proefperiode duurt, in overleg, maximaal 2 maanden
- Eventueel mogelijkheden tot het volgen van een metaal opleiding
Sollicitatieprocedure:
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature, kun je je CV en eventuele motivatie opsturen
naar Alwin van der via e-mail: alwin@vanderhorst-starke.nl. Aanvullende vragen kunnen
ook telefonisch gesteld worden: 06-23666148
Kandidaten zullen op korte termijn worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De
werkzaamheden zullen in overleg starten.

