(Leerling) Monteur
Ben jij op zoek naar een baan in de techniek? Een baan waarbinnen jij alle kneepjes van het vak nog
mag leren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn per direct op zoek naar een leerling monteur voor in de industriële kunststof
apparatenbouw.
Wie zijn wij?
Colasit Holland B.V. is één van de grootste spelers op het gebied van industriële kunststof
apparatenbouw in Nederland en heeft zusterbedrijven in verschillende landen binnen en buiten
Europa. Colasit Holland is gespecialiseerd op het gebied van milieutechniek. Denk hierbij aan
afzuiginstallaties, gaswassers, (riool-)waterzuiveringen en opslag en dosering van chemicaliën.
Onze onderneming bestaat sinds 1959 en heeft een geweldig team aan enthousiaste medewerkers
zowel op het kantoor als in de werkplaats. Omdat Colasit Holland BV aan het groeien is, zijn wij altijd
op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers op verschillende afdelingen.
Wat ga je doen?
Als monteur werk je op locatie en word je het visitekaartje van Colasit! Voordat je echt op locatie aan
het werk gaat, loop je mee in de werkplaats met een ervaren kunststofbewerker. Afhankelijk van je
kennis en kunde leren we je de kneepjes van het vak door je te scholen in tekening lezen,
materiaalkennis en verbindingstechnieken. In jouw functie ben je veel bezig met het samenstellen
van alle voorkomende werkstukken. Daarnaast horen taken als lassen van kunststof, het
onderhouden van gereedschappen en het uitschrijven van materiaalbonnen er natuurlijk ook bij.
Bij ons leer je een ambacht om trots op te zijn. Al onze projecten zijn uniek en elke dag is weer een
nieuwe uitdaging.
Wat verwachten wij van jou?
- Enige ervaring met sleutelen en/of assemblage;
- Technische affiniteit;
- Leergierig;
- Je kan goed samenwerken;
- In het bezit van een geldig VCA certificaat of bereid deze te halen;
- Rijbewijs B is een pré.
Wat krijg je er voor terug?
- Goede arbeidsvoorwaarden, conform onze eigen bedrijfsregeling;
- Uitstekende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden;
- Bedrijfskleding;
- 24 vakantiedagen en 6,5 adv-dagen;
- Leuke collega’s en een fijne werksfeer;
- Altijd gezellige bedrijfsuitjes;
- Uitzicht op een vast dienstverband.

Enthousiast?
Stuur jouw CV dan direct naar werken@colasit.nl!
Past deze vacature niet helemaal bij jou? Maar zie je het wel zitten om bij onze organisatie te komen
werken en eens kennis te maken? Stuur dan toch jouw CV naar werken@colasit.nl, dan gaan wij voor
jou kijken naar de mogelijkheden!
Wil je meer informatie over de organisatie of over de vacature? Neem dan contact op met Sanne van
Vuuren (073-6418315) of neem een kijkje op onze website: www.colasit.nl.

