Gezocht: Bouw- en constructiemedewerker
Noddevelt is een snel groeiend bedrijf met grote ambities. Wij zoeken een bouw- en
constructiemedewerker die zin heeft om uiteenlopende werkzaamheden op te pakken en de
schouders eronder te zetten.
Als allround constructiemedewerker heb je zeer afwisselende werkzaamheden: je houdt je
bijvoorbeeld bezig met carrosserie werkzaamheden aan paardentrailers en aanhangwagens, maar
ook met het leggen van rubber vloeren in sportscholen of paardenstallen. Voorwaarden zijn dat je
handig bent, van aanpakken weet, en over voldoende energie beschikt. Leeftijd en/of opleiding
vinden wij minder belangrijk.
Voorbeelden van taken die jij gaat doen:
• Rubber en rvs lijsten plaatsen bij klanten
• Reparatie trailers en aanhangers in onze werkplaats

Carrosseriebouw
Nieuwe bodems en wanden plaatsen van hout of aluminium
Metaalbewerking/ Lassen
Licht aansluiten/ repareren

• Magazijn/ voorraadbeheer

Bestellen goederen
Ontvangst goederen
Producten/ voorraad sorteren
Producten (rubber, hout en metalen) op maat maken

• Klanten ontvangen
• Overige werkzaamheden

Wat verwachten wij van jou:
• Je hebt interesse in werken met metalen, rubber, hout en elektriciteit.
• Flexibel inzetbaar (geen 9 tot 5 mentaliteit, eventueel af en toe beschikbaar in het weekend).
• Je kunt goed zelfstandig werken en je pakt alles aan.
• Je bent betrokken bij ons bedrijf / Je hebt hart voor de zaak.
Persoonlijke eigenschappen waar jij je in herkent:
Leergierig | Nauwkeurig | Ondernemend | Verantwoordelijk | Klantvriendelijk
Diploma’s die makkelijk zijn als je bij ons komt werken (pre, maar geen eis)
• be/ c rijbewijs
• las diploma
• heftruck certificaat/rijbewijs
• Ervaring met metaalbewerking, lassen en elektrotechniek zijn een pre
Wat bieden wij:
• Fulltime baan (40 uur/ week) met bijpassend salaris
• Werken in een jong en ambitieus team
• Prettige werkomgeving
• Gevarieerd werk
• Mogelijkheden om te groeien in je functie
• Eventueel volgen van opleidingen ten behoeve van je functie
Zoek je meer informatie over ons bedrijf en de werkzaamheden?
Kijk op onze website: www.noddevelt.nl/rubber-matten
Hier vind je onder ‘referenties’ een aantal filmpjes waarop je kunt zien wat wij onder andere doen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, stuur dan je cv en een
motivatiebrief naar:
Noddevelt BV, Zandstraat 37, 5258 TW Berlicum
of info@noddevelt.nl

