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Wij zijn niet zomaar een werkgever!
Overveld Machines heeft een grote reputatie in de ontwikkeling en installatie van totaaloplossingen voor het automatiseren en robotiseren van sorteer- en verpakkingsprocessen
voor food-, non-food en industrie. Variërend van compacte, gestandaardiseerde machines
tot klantspecifieke turnkey installaties.
Daarnaast staat ons serviceteam 24/7 klaar om de installaties vakkundig te onderhouden en
moderniseren. Wij zijn dus niet zomaar een werkgever, maar een gerenommeerd technisch
familiebedrijf dat staat en gaat voor topkwaliteit van A tot Z.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Constructiebankwerker
De functie
• Je bent in staat om zelfstandig te werken
• Je kunt werken vanuit tekeningen en projectomschrijvingen
• Je werkt punctueel en bent kritisch op maatvoering en afwerking
• Je registreert welke materialen en in welke hoeveelheden worden verwerkt
• Je controleert of de benodigde materialen en hulpstukken op voorraad zijn
• Je kunt zelfstandig constructies samenstellen, plaatsen, stellen en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
• Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kritisch op kwaliteit
Wij bieden
• Een uitdagende baan met heel veel afwisseling
• Een prettige en informele werksfeer binnen een oerdegelijk familiebedrijf
• Een gouden kans om jouw technische kwaliteiten volledig te ontplooien
• Een inspirerende en moderne werkomgeving voorzien van hoogwaardige technologieën
• Alle gelegenheid voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden en interessante doorgroeimogelijkheden
Wij vragen
• Een ambitieuze en veelzijdige technicus
• Een afgeronde MTS Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar niveau door ervaring verkregen
• Een lasdiploma, elektrische lassen (minimaal niveau 2), MIG/MAG en TIG
van pijp- en plaatmaterialen
• Een diploma basisveiligheid VCA of de bereidheid dit binnen 3 maanden na
indiensttreding te behalen
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Een klantgerichte en collegiale instelling
Solliciteren
Ben jij enthousiast geworden over deze baan? Stuur dan jouw cv en motivatie naar
hr@overveldmachines.com of Overveld Machines bv, t.a.v. afdeling personeelszaken,
Edisonweg 6, 4631 SN Hoogerheide.
Ga jij de uitdaging met ons aan? We horen graag van je!
Overveld Machines
Tel: +31 164 612 254 • Web: www.overveldmachines.com

