
Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan als 

Junior Constructiebankwerker  voor een groeiende 

organisatie in de omgeving van Heeg ?  

 

    Dan is onderstaande vacature wat voor jou!  

 

AFT Roestvaststaalbewerking BV is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren, 

assembleren en monteren van RVS-toepassingen in de jacht- en scheepsbouw. AFT wil 

de tijd nemen om (on-)gewone ideeën tot een realistisch ontwerp te kunnen maken. 

AFT neemt de zorg uit handen en biedt RVS producten van hoge kwaliteit en 

uitstraling! 

Vacature Junior Constructiebankwerker 
Als Junior Constructiebankwerker heb je een uitdagende baan. Je werkt aan producten 

waarvan de meeste onderdelen in de werkplaats geproduceerd en later afgemonteerd 

worden op locatie aan boord van het jacht. Onder begeleiding van een BB-erkend 

leermeester voer je de volgende werkzaamheden uit:  

- Het verrichten van constructiewerk volgens instructies en tekeningen;  

- Het lassen (TIG en MIG/MAG) en metaal bewerken;  

- Het oplossen van vraagstukken in samenwerking met je begeleider  

- Het bewaken van de kwaliteit;  

- Het nauwkeurige registreren van uren en werkzaamheden ; 

- Het werken in teamverband in de werkplaats of op locatie met collega's die samen 

  complete projecten uitvoeren; 

 

Wat vragen wij  
Als Junior Constructiebankwerker herken jij jezelf in het volgende:  

- Passie voor metaal  

- Je beschikt over of bent studerend voor een VBO/ VMBO-diploma Metaal;  

- Je volgt of wilt een lasopleiding op niveau 2 of 3  volgen; 

- Je beheerst Nederlandse taal in woord en geschrift;  

- Een geldig VCA-certificaat is een pré; 

- Een rijbewijs is een pré. 

 

Wat bieden wij  

We bieden een afwisselende en uitdagende baan met  een marktconform salaris dat 

afhankelijk is van je ervaring en opleiding, dat uitzicht biedt op een vast 

dienstverband. We kennen een werkweek van 38 uur. Afwijkingen hierop zijn 

bespreekbaar.  

 

Indien je interesse hebt in deze vacature ontvangen wij graag je sollicitatie en cv per 

mail: mvenhorst@aft-rvs.nl . Mocht je inhoudelijke vragen hebben m.b.t. deze functie 

kun je contact met ons opnemen op 0515 521133 en vragen naar Martijn Venhorst.  
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