Groei mee met een mooi bedrijf
en bouw prachtige machines.
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 van Canada tot Australië en van Rusland
tot Chili verwachten van ons goede kwaliteit machines en vakmanschap.
Daar staan we voor, al meer dan 50 jaar.

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. Ook werk je ordelijk en netjes. Je staat
positief in het leven en wilt jezelf graag ontwikkelen.

Monteur reparatiewerkplaats 40 uur
Je bent een monteur met enkele jaren ervaring op het gebied van motorvoertuigen
en/of landbouwmachines. Je kunt zelfstandig boomkwekerijmachines en
tractoren repareren. Het maken van constructieve aanpassingen en soms speciale
constructies zie je als een uitdaging. Je staat positief in het leven en je wilt jezelf
verder ontwikkelen.

Leerling spuiter
Je hebt gevoel voor het spuiten van onderdelen voordat ze samen gebouwd
worden tot mooie kwaliteitsmachines. Samenwerken met een vakman als spuiter
die jou het vak gaat leren, lijkt je geweldig. Je bent leergierig en de combinatie van
werken en leren spreekt je aan.

Constructiebankwerker/lasser 40 uur
Je bent een constructiebankwerker/lasser met zeker 3 jaar ervaring. Je kunt
vanuit een tekening constructies samenstellen en aflassen. Je krijgt een kick van
strak laswerk en je vindt het gaaf om met gepassioneerde collega’s kleine series
machines te maken. Je hebt een opleiding in de metaal met niveau 2/3 afgerond,
het Mig/Mag lasproces niveau 2/3 beheers je volledig. Ook werk je ordelijk en
netjes. Je staat positief in het leven en wilt jezelf graag ontwikkelen.

Werkvoorbereider 40 uur
Je ontvangt de orders van de verkoop en zorgt dat de machines gemaakt kunnen
worden. Hiervoor maak je productieopdrachten, bestel je onderdelen en plan
je het werk in voor de constructie- en de montageafdeling. De processen zijn
vergaand geautomatiseerd d.m.v. een ERP-pakket en MS Excel. Je gaat nauw
samenwerken met twee ervaren engineers en de afdelingshoofden van de
genoemde afdelingen. Een werktuigbouwkundige opleiding BOL 4 en accurate
werkhouding zijn vereist. Heb je een aantal jaren ervaring en wil je jezelf in ons
bedrijf verder ontwikkelen, dan heb jij onze voorkeur. Maar reageer ook gerust als
schoolverlater of als je toe bent aan de volgende stap in je carrière.

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 / 0488-44 28 28
of mail naar vacature@damcon.nl

Heb je interesse?

Stuur dan je sollicitatie met CV naar vacature@damcon.nl

