Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

- Allround metaalbewerker (40 uur p.w.) m/v
- Allround metaalbewerker (24 uur p.w.) m/v
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste metaalbewerkers! Werken bij
De Wilde Technics betekent afwisselend werk met vele uitdagingen en een prima salaris. Wij
werken in een branche waar je met veel voldoening zal samenwerken. Hard werken en plezier
gaan hierbij hand in hand. De sfeer is collegiaal en no-nonsense.
De functie
Als metaalbewerker kun je bij De Wilde Technics echt alles verwachten. We beschikken over
een breed scala aan machines, van kantenbank tot CNC-freesmachine, die je allemaal zult
gaan bedienen. De Wilde Technics is een relatief klein bedrijf met grote impact. Zo
ontwikkelen én maken we machines die ingezet worden bij onderhoud en renovatie van
diverse sporen. We vervaardigen verschillende constructieve onderdelen die toegepast
worden op het spoor. Tevens maken we gave, op maat gemaakte, stalen/houten trappen voor
woningen waarvan we de constructie wegwerken in de muur.
Al met al veel wisselende werkzaamheden. Bij ons mag je alle stappen, vanaf het ontwerp tot
de oplevering, doorlopen. Dus geen lopende band-werk
We zijn op zoek naar iemand die onder begeleiding kan groeien naar een zelfstandig allround
metaalbewerker of iemand met ervaring in de branche.
Sta jij bekend om je positieve insteek en ben je een echte aanpakker? Dan zoeken wij jou!
Wanneer pas je bij ons?
 MBO denk- en werkniveau of bereid hier intern naar door te groeien;
 Bij voorkeur een werktuigbouwkundige achtergrond
 in het bezit van VCA of bereid bent dit te halen.
 rijbewijs B (voorkeur ook E)
 flexibel en fulltime inzetbaar op korte termijn
 gedreven, leergierig en je hebt een positieve instelling.
Wat bieden wij jou?
 een gezellig team om mee te werken;
 een uitstekend salaris op basis van het cao Metaal en Techniek;
 38 vakantiedagen;
(Bij fulltime dienstverband)
 een auto van de zaak;
(Bij fulltime dienstverband)
 de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door vakinhoudelijke cursussen te volgen.
Contact
Heeft deze vacature je enthousiasme gewekt? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie om bij
De Wilde Technics BV te werken in de vorm van een brief met CV. Voor meer vragen rondom
deze functie kan je terecht bij Daan van Sprang, bedrijfsleider: 0348-470146 of
daan@dewildetechnics.nl

