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Montagemedewerker gevelelementen
MJ Aluminium B.V. is een jong en innovatief bedrijf op het gebied van aluminium
verwerking, hoofdzakelijk in de geveltechniek. Met een ervaren team en modern
machinepark bedient MJ Aluminium diverse bedrijven uit verschillende branches.
Van kleine opdrachten zoals het herstel van inbraakschade, tot grote projecten
zoals de kozijnen voor een kantoorpand. Door de grote productiecapaciteit is het
mogelijk flexibel te zijn in planning en is geen project te groot of te klein.
Wat ga je doen?
Als montagemedewerker zet je aluminium ramen, deuren en vliesgevels in elkaar.
Je gaat samen werken met een ervaren montagemedewerker die je alle kneepjes
van het vak gaat leren. Dus het is geen probleem als je nog geen of niet zoveel
ervaring hebt in het lezen van werktekeningen en het assembleren van producten.
Voordat de producten in elkaar gezet worden, lees je de werktekeningen. Daardoor
weet je precies op welke manier de onderdelen in elkaar moeten. De producten
komen in verschillende onderdelen bij jou terecht. Je bent een kei in het werken met
je handen en met gereedschappen. We zijn op zoek naar iemand die in de techniek
wil werken en veel wil leren met als doel om zelfstandig te kunnen werken als
montagemedewerker.

Werktijd
Voltijds

Werktijden
07:00 – 16:00 uur
38 uur per week

Opleidingsniveau
LBO/MBO werk- en denkniveau

CAO
Metaalbewerking

Wat worden jouw werkzaamheden?
Assembleren van gevelelementen;
Monteren hang- en sluitwerk;
Bedienen van diverse machines;
Netjes houden van de gereedschappen en machines;
Opruimen van de eigen werkplek en productie omgeving;
Voortgang en kwaliteit van de eigen werkzaamheden bewaken.

Wat verwachten we van jou?
LBO/MBO werk- en denkniveau;
Je kunt systematisch en zelfstandig werken;
Je bent flexibel en een teamplayer.

Wat mag je van ons verwachten?
Een goed salaris, boven CAO niveau, reiskostenvergoeding en een goede
pensioenregeling;
Afwisselende functie met grote mate van zelfstandigheid;
Enthousiast team van collega’s;
Ruime mogelijkheden en kansen om jezelf te ontwikkelen.

MJ Aluminium

Uw partner in aluminium productie
http://www.mjaluminium.nl

