
Prins Maasdijk is een bijna 60 jaar jong bedrijf en de grootste leverancier van Intern transport materieel, dieselmotoren en generatorsets in het 
Westland. Zo leveren wij o.a. La� s magazijn trucks en Cesab heftrucks. Al jarenlang is Prins Maasdijk dé importeur van Kubota dieselmotoren voor de 
Nederlandse markt. Diverse gerenommeerde merken kunnen door Prins Maasdijk geleverd worden, zodat voor iedere toepassing de juiste heftruck, 
pallettruck, reachtruck etc, ingezet kan worden.

Daarnaast heeft Prins Maasdijk ook een uitgebreide verhuurvloot van meer dan 800 machines die voor korte of lange termijn gehuurd kunnen wor-
den. Eigen transport zorgt ervoor dat deze machines altijd op het juiste moment bij de klant staan. Binnen ons bedrijf heerst een informele sfeer en 
op vrijdagmiddag sluiten wij de week af met een vrijdagmiddagborrel. Uiteraard wordt er ook hard gewerkt, hierdoor is er sprake van groei van ons 
mooie bedrijf.

Constructiebankwerker / Lasser

Wat ga je doen als Constructiebankwerker / Lasser ?
Je komt te werken op de afdeling Constructie & Nieuwbouw, in een team van 8 collega’s. De afdeling verzorgt constructiewerkzaamheden, het spuit-
werk en de assemblage van onder andere heftrucks. Wij zijn op zoek naar een collega die constructiewerkzaamheden uit gaat voeren.

Als Constructiebankwerker/ Lasser ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en monteren van diverse onderdelen aan tuinbouw gerelateerde 
machines. Denk hierbij aan heftrucks, plantenvorken en voorzetapparatuur. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband aan de hand van techni-
sche tekeningen of schetsen. De werkzaamheden zijn naast lassen ook het op maat maken van onderdelen en delen van constructies door middel 
van knippen, buigen, zetten, kanten, zagen, slijpen en snijden.

Wat neem je mee?

Onze ideale collega is iemand met:
 Ruime ervaring met Mig/Mag Lassen;

 Minimaal MBO niveau of aantoonbare relevante werkervaring;

 Heftruck certi� caat een pré (kan via Prins behaald worden);

 Een zelfstandige werkhouding, maar die ook in teamverband kan werken;

 De motivatie om deze baan in te vullen!

 

Wat vragen wij?
 Een leuke werksfeer binnen een gezonde organisatie;

 Uitzicht op een vaste aanstelling;

 Opleidingsmogelijkheden;

 Een uitdagende, brede zelfstandige functie;

 Een enthousiast team dat voor elkaar klaar staat;

 Een veelzijdige baan;

 Winstregeling;

 27 vakantiedagen;

 Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij investeren in onze medewerkers. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en 
opleiding spelen hierin een rol.
 

Wil je reageren:
Ben jij er klaar voor om bij Prins aan de slag te gaan en kan jij je vinden in het bovenstaande pro� el? 
Dan horen wij graag van jou! Je kunt solliciteren via onderstaande link:

https://vacature.store/reageren/?vac=Constructiebankwerker%20/%20Lasser&cat=60


