Vacature Productie- en Assemblage medewerker
Als Productie- en Assemblagemedewerker zorg je dagelijks voor jouw deel van het productieproces,
zodat onze klant één geheel perfect verzorgd product ontvangt. Hierbij moet je denken aan
duwbeugels voor agrarische machines, onderdelen voor lijnbussen, frames voor phatbikes. In
teamverband ga je aan de slag om de producten te produceren of in elkaar te zetten en verzendklaar
te maken. In een dagdienst werk je in een veilige omgeving met goed gereedschap aan onze
producten.
Wie zijn wij?
DROSTE BEJAH is een metaalbewerkingsbedrijf in Hardenberg met een specialisatie in het buigen van
buizen en het maken van lassamenstellingen. Wij beschikken over een groot machinepark en een
eigen gereedschapsmakerij. We werken met hoogwaardige moderne technieken en zijn daarmee al
meer dan 75 jaar een belangrijke speler op de markt. Naast werken in een fijne en veilige omgeving
met prettige werksfeer, heb jij de kans om middels opleidingen door te groeien.
Wie ben jij?
• Je bent collegiaal
• Je weet van aan pakken
• Je bent flexibel
• Je wil graag leren
Wat bieden wij
• Bij DROSTE BEJAH staat al 75 jaar werkplezier op nummer 1!
• Salaris conform CAO Metaal en Techniek
• Mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling
• Werken met de nieuwste technieken
• Vakantietoeslag 8%
• 200 vakantie-uren (o.b.v. fulltime)
• ADV-uren
• Mogelijkheid om zaterdag te werken of in flexibele werktijden
• Iedere vrijdag om 15.00 uur vrij
Hoe kun je reageren?
Ben je enthousiast geworden? Reageer vandaag nog op onze vacature. Je kunt via onze website
solliciteren door op de ‘Sollicitatie-formulier’ button te klikken, vergeet niet je gegevens en je
motivatie tot te voegen en je CV te uploaden!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Doetsje Horstra (HR medewerker) of met Tjeerd
Fontein (Productieleider) op telefoonnummer 0523-261646. Of stuur voor meer informatie een
e-mail naar personeelszaken@drostebejah.com.

