
Wij zoeken per direct een

Constructiewerker / lasser 
Jongejans Luchttechniek BV is dynamisch en energiek bedrijf. Al ruim 30 jaar werken wij met 
een jong team van meer dan 35 medewerkers, verspreid over Nederland en de VS, dagelijks als 
één team aan afzuigoplossingen voor onze klanten vanuit onze fabriek in Den Helder. Wij zijn 
gespecialiseerd in het ontwikkelen van afzuigsystemen voor de agrarische sector. Hierbij kun je 
denken aan afzuiging van stof en vellen, die vrijkomen bij de verwerking van bloembollen, uien, 
aardappelen en zaden.

Alle facetten van de bedrijfsvoering, vanaf de verkoop t/m montage op locatie, hebben wij in 
eigen beheer. Als team werken wij, ieder vanuit zijn/haar expertise, met een gemeenschappelijk 
doel: Het creëren van gezondere werkomstandigheden en schonere agrarische producten.

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een: 

Constructiewerker / lasser

Wat ga je doen? 
In deze functie zijn je belangrijkste taken:
• Maken van steunen, frames en machineonderdelen volgens tekening
• Het zagen, boren, slijpen en lassen van de onderdelen 
• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles 
 
Wat zoeken wij? 
Voor onze Constructiewerker hebben wij de volgende functie-eisen:
• Een afgeronde technische MBO niveau 2/3 opleiding
• Aanvullende lascursussen MIG & MAG op niveau 1 en 2
• Een beschikbaarheid van 40 uur per week

Wie ben jij? 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar:
• Iemand met al enige jaren ervaring in het constructiewerk en het lezen van technische tekeningen
• Iemand die verantwoordelijkheid neemt en vastberaden is zijn doelen te behalen
• Iemand die nauwkeurig kan werken en van aanpakken weet
• Iemand die met zijn handen kan maken wat zijn ogen zien

Wat bieden wij? 
Als jij ons team komt versterken, krijg jij:
• Een afwisselende functie bij de marktleider op het gebied van agrarische afzuiging
• Een plezierige werksfeer in een gezellig bedrijf met jonge collega’s
• Een uitstekend salaris, dat mee gaat in de CAO Metaal en Techniek
• 25 vakantiedagen + 13 ADV dagen o.b.v. een fulltime dienstverband
• Gezellige vrijdagmiddagborrels en bedrijfsfeestjes 

Ben jij die enthousiaste Constructiewerker die wij zoeken? Solliciteer! Stuur je CV en 
motivatie naar Thom Goedhart, t.goedhart@jongejans-luchttechniek.nl, of bel 0223-660666
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