
 

(leerling) Constructiebankwerker 
 
 
Omschrijving 
Wij bieden je een veelzijdige functie waarin je je bezig houdt met het volgens tekening 
fabriceren van constructie- en machineonderdelen uit zowel plaat als profielen. Dit doen wij 
voor uiteenlopende opdrachtgevers in diverse branches. Bij de werkzaamheden moet je 
denken aan het boren, tappen, lassen, richten en afwerken van onderdelen waarbij de 
afmetingen variëren van klein tot middelgroot. Het betreft voornamelijk enkelstuks en kleine 
series in zowel staal als roestvaststaal. 
 
Profiel van kandidaat 

 Een echte aanpakker die de handen graag uit de mouwen steekt. 

 Je hebt een basisopleiding Metaal / Constructiebankwerker 

 Je hebt kennis van typische metaalbewerkingen zoals boren, zetten, snijden en slijpen. 

 Je kunt technische tekeningen lezen, beoordelen en uitvoeren 

 Je weet hoe je veilig moet werken 

 Je bent bekend met MIG/MAG lassen 

 Woonachtig in de omgeving van Wierden. 

 Goed inzicht voor maatvoering en precisie. 

 Je bent leergierig en wil jezelf constant door ontwikkelen. 
 
Wat bieden we 

 Technisch uitdagende projecten & producten. 

 Een open en informele werksfeer. 

 Fulltime dienstverband van 38 uur per week. 

 Salaris en vakantiedagen conform CAO. 

 Ruimte voor het volgen van relevante opleidingen/cursussen. 

 Dynamische omgeving en een zeer afwisselende baan. 
 

Over het bedrijf Staalbouw Boom 
Staalbouw Boom is een toeleveringsbedrijf in de machine- en apparatenbouw. Wij leveren 
onderdelen voor machines voor uiteenlopende industrieën zoals de olie- en gasindustrie, 
offshore industrie en plastic spuitgiet industrie. Wij voeren voor onze klanten specialistische 
opdrachten uit op het gebied van plaatbewerking, lastechniek en machinale bewerkingen. 
 

Kenmerken Staalbouw Boom 

 Familiebedrijf. 

 Platte organisatie. 

 Direct contact werkplaats, klanten en kantoor. 

 Klantgericht. 

 Zeer afwisselende projecten met grote diversiteit aan eisen en specificaties (producten 
van 100 kg tot 100 ton). 

 Geen vergadercultuur, kort overleg en schakelen en doen. 

 Veel ruimte voor eigen inbreng. 

 Internationaal opererend. 

 Geen standaard. Steeds wisselende projecten. 
 
 
 


