
 

Machine expertise since 1892 

 

Ben jij die constructiebankwerker/lasser met ervaring in het verwerken van RVS tot mooie 
producten en zie jij jezelf al werken bij een groeiend productiebedrijf? Dan zijn wij misschien wel op 
zoek naar jou! 

Ter versterking van ons hechte team zijn we op zoek naar een zelfstandig werkende MIG/ MAG en 
TIG lasser met ervaring in het lassen en het afwerken van RVS. 

 

Constructiebankwerker/lasser 
 
Over de functie: 
Als Werkzaamheden: 

• Samenstellen constructies, hechten en (af-)lassen; 
• Boren, knippen en zagen van RVS profielen, plaatwerk (1-4 mm) en kokers; 
• Samenstellen en monteren van machines voor de schaal-, en schelpdierenindustrie en 

constructie van complete waterzuiveringsinstallaties voor de agrofood-sector.  
 
Over jou: 

• Een afgeronde Mbo-opleiding constructie of bankwerken; 
• Je hebt ruime ervaring MIG/MAG en TIG lassen; 
• Ervaring met machinebouw is een pré; 
• Heb jij al jouw VCA basisveiligheid ? Dan is dat mooi meegenomen! Mocht je deze nog niet 

hebben, maar wil je dit wel graag behalen? Dan zijn daar mogelijkheden voor binnen de 
organisatie.  

 

Voor jou: 
• Je ontvangt een goed salaris dat past bij jouw leeftijd en ervaring; 
• Je ontvangt meteen een jaarcontract en deze zal – bij wederzijdse tevredenheid – opgevolgd 

worden met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
• Een afwisselende baan waarin je werkt aan mooie producten voor aansprekende klanten in de 

voedingssector; 
• 25 vrije dagen en 13 adv dagen die je grotendeels zelf in overleg met je chef kunt opnemen; 
• Reiskostenvergoeding en een prima regeling voor overwerk; 
• Een nieuwe langdurige uitdaging! 

  



Over ons: 

Werken bij Franken Inox betekent verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor jouw taken, prettig 
samenwerken met gemotiveerde en kundige collega’s en jezelf verder kunnen ontwikkelen in een 
omgeving waarin verbetering een constante factor is. 

Wij zijn een groeiende organisatie en als nieuwe collega kom je terecht in een toegewijd, hardwerkend 
en informeel team.  

Herken je jezelf in de vacature dan zien wij er naar uit om kennis te maken met jou. 

Heb je vragen over de vacature of ben je enthousiast en wil je solliciteren, mail ons dan via 
work@frankenmachines.com jouw CV met een korte motivatie. 

 

- Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld - 
 

 


