Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime (40 uur per week)
Constructie bankwerker / lasser

Wie zijn wij?
ESTEQ metaal & techniek is specialist op het gebied van hoogwaardige en complete metaalbewerking,
waarbij de wensen van de klant en het eindproduct centraal staan. ESTEQ heeft alle kennis en expertise in
huis, om complete metaaloplossingen te bieden; van engineering tot het eindproduct en aflevering. Alles, in
nauw contact met de klant. ESTEQ is een erkend leerbedrijf en is ISO en VCA gecertificeerd. ESTEQ is een
innovatief, dynamisch en gedreven organisatie met ongeveer 25 medewerkers en ruim 12 jaar ervaring en
expertise.
De klanten van ESTEQ zijn zowel internationale spelers in onder meer de machinebouw, jachtbouw, offshore
en zware industrie als bedrijven in het MKB en zelfs particulieren. Iedere opdracht, hoe groot of klein ook,
wordt even serieus genomen.
Wat zoeken wij?
Een gedreven vakman die kwaliteit en efficiënt produceren hoog in het vaandel heeft staan.
Als vakman vind je het leuk om producten vanaf tekening samen te stellen en deze binnen de gestelde tijd bij
de volgende bewerking af te leveren met de juiste kwaliteit. Ook zonder tekening in het werk oplossingen
bedenken is een onderdeel van de werkzaamheden. Het kan zijn dat je de kartrekker bent van een project en
dat je meerdere mensen hiervoor aanstuurt. Je voelt je verantwoordelijk voor wat jij maakt. Je hebt regelmatig overleg met het bedrijfsbureau over de voortgang of wanneer er vragen zijn.
Wat wij van je vragen:
Een gedreven metaal vakman (m/v) die voldoet aan de volgende eigenschappen:
 Een minimaal afgeronde technische MBO opleiding richting Metaal;
 Werkervaring, bij voorkeur in een constructiewerkplaats of een allround metaalverwerkend bedrijf;
 In het bezit van MIG/MAG, Tig op minimaal niveau 2 voor Metaal, aluminium en RVS;
Op niveau 3 is een pré
 Kennis en vaardigheden op het gebied van plaatbewerking;
 Kennis en ervaring in de jachtbouw heeft een pre;
 Goede contactuele vaardigheden om samen met 1 of meerdere collega’s een groot project tot een
goed einde te brengen binnen de afgestemde tijd;
 Hands-on mentaliteit;
 Orde en netheid zitten in je bloed;
 Organiseren van de werkvolgorde die nodig is om het werk op de juiste manier goed af te ronden.
 Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 Leergierig en voldoende ambitie om verder te groeien;
 Woonachtig op maximaal 30 minuten van Twello.
Wat biedt ESTEQ?
Esteq is een gezond en groeiend bedrijf. Er heerst een prettige informele sfeer en er wordt met enthousiasme gewerkt aan zeer uiteenlopende projecten. Wij bieden een baan met verantwoordelijkheid en met goede
doorgroeimogelijkheden. Verder bieden we een volledig en concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden (CAO
Klein Metaal) dat geheel is afgestemd op het niveau van de functie en jouw capaciteiten.
Geïnteresseerd?
Is deze functie op jouw lijf geschreven en kom je ons team graag versterken, stuur dan een motivatiebrief en
CV naar i.haagen@esteq.nl, t.a.v. Karl Haagen.
Meer informatie over ESTEQ vind je op www.esteq.nl

