
Ter uitbreiding van ons team in de staalhal te Harlingen zijn wij op zoek naar een
nieuwe collega voor de functie van lasser/samenbouwer (m/v). 

Als lasser help je binnen ons bedrijf met de bouw en herstel van onder andere:
bruggen, steigers, pontons en remming- en geleidewerken. Je levert in deze functie
een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze projecten. Door de diversiteit in
projecten die wij uitvoeren ben je niet continu aan het lassen, maar help je ook mee 
 in het samenstellen van onderdelen. De Boer & De Groot is gecertificeerd conform
de NEN 1090 uitvoeringsklasse 3. 

 

LASSER/SAMENbouwer

In het bezit is van (minimaal) lascertificaat 136 en 138;
Ervaring heeft met het lassen van staalsoorten S235 / S355;
Technische tekeningen kan lezen;
Nauwkeurig werkt en streeft naar een hoog afwerkingsniveau;
In het bezit is van een geldig VCA-certificaat of bereid is deze bij ons te behalen;
Beschikt over een flexibele instelling en weet van aanpakken.

Wij zoeken voor deze functie naar een enthousiaste nieuwe collega die:

Over ons
Je komt als lasser bij De Boer & De Groot te werken bij een dynamisch familiebedrijf
dat is gespecialiseerd in de Beton- en Waterbouw. Bij ons werk je elke dag samen
met een team van enthousiaste en gedreven collega’s aan veelzijdige beton- en
waterbouwkundige projecten. Er heerst een plezierige en informele bedrijfscultuur,
er is sprake van korte lijnen en ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen. Onze missie
is om, door de mens en omgeving centraal te stellen, een duurzame en
energiepositieve waarde toe te voegen op de grens van land en water. 

Word jij onze nieuwe collega? 
We zien graag je sollicitatiebrief en CV tegemoet! Je kunt deze mailen naar de heer
Henk Nanninga, via: henknanninga@deboerendegroot.nl. Ook voor vragen over deze
vacature kun je bij hem terecht. 
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