Damcon produceert en verhandelt
innovatieve kwaliteitsmachines voor de
boomkwekerij en fruitteelt.
Dit doen we met passie en gedrevenheid.
We leggen de lat hoog, onze klanten in onder meer Opheusden, Hamburg,
Praag of Sydney verwachten van ons goede kwaliteit machines en
vakmanschap. Daar staan we voor, al meer dan 50 jaar.
Als Damcon groeien we op dit moment best fors. Durf jij met ons mee te
groeien en herken je jezelf in een van de onderstaande vacatures?
Dan zoeken we jou!

Machinebankwerker/
Materiaalvoorbereider 20 uur
Je bent een machinebankwerker met meerdere jaren ervaring. Je kunt aan
de hand van een tekening zelfstandig voorbereidend werk doen zoals:
zagen, boren, draaien en buigbewerkingen. Je bent een echte ‘aanpakker’.
Je hebt een opleiding in de metaal (niveau 2/3) afgerond. Gestructureerd
en nauwkeurig werken zit in je genen. Je staat positief in het leven en wilt
jezelf graag ontwikkelen.

Magazijnmedewerker/inkoper 40 uur
Je hebt een technische opleiding genoten op MBO niveau. Je hebt kennis
van de Duitse en Engelse taal. Werken met een ERP pakket en Excel is je
niet vreemd. De Betuwse mentaliteit van aanpakken zit in al je vezels.
Je bezit een scherpe handelsgeest om slim in te kopen. Structuur geven
aan de onderdelenvoorziening zie je als uitdaging. De eerste jaren
assisteer je de huidige parts manager, bij gebleken geschiktheid kun je
verantwoordelijk worden voor het hele magazijn.

Machinebouwer 40 uur
Je bent een machinebouwer met zeker 3 jaar ervaring die geniet van
het assembleren van machines. Je hebt met succes een opleiding
werktuigbouwkunde niveau 3 afgerond. De mix van aandrijvingen,
hydrauliek en elektrische componenten is jou op het lijf geschreven. Je
werkt ordelijk en netjes. Je staat positief in het leven en wilt jezelf graag
ontwikkelen.
Wij bieden:
• Prettige werksfeer
• Goede arbeidsomstandigheden in een nieuw modern pand
• Open communicatie
• Interessante en afwisselende werkzaamheden
• Opleidingsmogelijkheden
• Correct salaris en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden

Meer weten?
Kijk op onze site www.damcon.nl
Bel Leendert Scheurwater 06-13 076 943
of mail naar vacature@damcon.nl

