Leerling constructiewerker en lasser (BBL)
Wil jij een mooi vak leren in de techniek en vind je het leuk om mooie en schone machines te bouwen? Dan is de
BBL opleiding constructiebankwerker / lasser iets voor jou. Dit is een brede opleiding waarbij je daarna diverse
kanten op kan gaan. Hierin is één ding zeker, samen maken wij jou tot een vakvrouw of -man. Welke diverse
kanten kan je dan op? Bij C. van ’t Riet Zuiveltechnologie maken we hele diverse apparatuur voor de
zuivelverwerkingsindustrie. Je leert de fijne kneepjes van het vak in de RVS metaalbewerking. Denk daarbij aan:
TIG lassen, monteren, boren, tappen, tekening lezen en slijpen.

De uitdaging
Om onze klanten te ondersteunen met de productie van de lekkerste lokale producten, zijn wij op zoek naar
versterking voor ons productieteam. Elke installatie is anders, maar de wens van de klant is hetzelfde; zorgeloos
werken met de kwalitatief hoogwaardige machines van C. van ’t Riet.
Wij zijn op zoek naar een:
Leerling constructiewerker en lasser BBL
38 uur per week

Functie
✓ Het aan de hand van een tekening samenbouwen van onderdelen en hulpconstructies tot complete machines,
apparaten en installaties
✓ Het op maat maken van onderdelen en delen van constructies door middel van vervormen, verspanen en
samenstellen
✓ Het doen van onderhoud en aanpassingswerkzaamheden in de werkplaats
✓ Installatie van de machines op locatie bij de klant

Voor wie is dit?
✓
✓
✓
✓

Jouw VMBO diploma heb je al op zak, of je zit in het laatste jaar van je VMBO
Je leert liever in de praktijk, dan alleen in de schoolbanken
Tijdens jouw (eventuele) opleiding verdien je geld, zelfs voor de dag op school krijg je betaald
Interesse in techniek heb je al van jongs af aan en jij wilt de vakspecialist worden

Wij bieden
-

Leren in praktijk met een prima salaris
Een uitdagende baan binnen een professioneel en informeel familiebedrijf
Ervaren collega’s, die al jaren onze leerlingen/collega’s begeleiden, staan voor jou klaar
Diverse groeimogelijkheden
Bij tevredenheid aan beide kanten kans op een vaste aanstelling

Informatie & sollicitatie
Spreekt bovenstaande vacature je aan?
Je kunt je cv sturen naar info@rietdairy.nl t.a.v. Carolien de Bruin (0172 571 304)

