
Vacature: Constructie bankwerker / lasser

Jij bent het allround-talent in onze productieomgeving. Je realiseert niet alleen kwalitatief hoogwaardig, 
specialistisch en gecertificeerd laswerk, maar helpt je collega’s ook met het machinaal vervaardigen, repareren, 
modificeren en assembleren van constructiemiddelen. Bij jouw functie horen dan ook veel belangrijke taken en 
verantwoordelijkheden, waaronder:

Je hebt minimaal een technische VMBO of MBO opleiding afgerond

Je bent in bezit van de volgende certificaten:
> Lassen (NEN-EN 287-1)   > VCA-Basis   
> Heftruck, hoogwerker en bovenloopkraan is een pré

Je kunt goed werken in teamverband

Je Nederlandse taalvaardigheden zijn goed en je kunt je ook redden in het Engels en Duits

Je bent bereid om ook op de locatie van onze klanten te werken, indien dit nodig is

Wanneer je al enkele jaren werkervaring hebt, is dat een pré

Het maken van een grote variatie aan producten, van halffabricaten tot complete installaties, op basis van (digitale) 
werktekeningen en werkinstructies

Boren, knippen, kanten en walsen om de onderdelen te fabriceren

Verwerken van dun plaatwerk en leidingwerk, meestal van rvs

Zelfstanding producten samenstellen middels MIG/MAG en TIG lassen

Mechanisch en/of chemisch afwerken van je constructie

Kwaliteitscontroles uitvoeren op je eigen werk

Bespreken van het werk met je leidinggevende vooraf, tijdens het werk en achteraf

Wat je gaat doen
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Wat wij van jou vragen

Een afwisselende functie waarin je een bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving

Een positieve werksfeer binnen een klein bedrijf (+/- 30 FTE)

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metaal en Techniek 

Mogelijkheden en actieve ondersteuning op gebied van persoonlijke ontwikkeling

Maandelijks een lekker stuk Limburgse vlaai 

Een gezellige vrijdagmiddagborrel

Flexibele werktijden van 07:00 - 18:00u

Een goed competitief salaris
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Wat wij jou bieden

Meer over Montair
op de volgende pagina

en op montair.nl

Geïnteresseerd in deze functie?
Neem contact met ons op, we horen graag van je!

077 467 2473 info@montair.nl



Montair zet zich al meer dan vijftig jaar elke dag in voor een duurzame, schone en veilige leefomgeving voor de 
huidige en volgende generaties. Dit doen we door het onwikkelen van op maat gemaakte, turnkey procesinstallaties 
voor opdrachtgevers over de hele wereld, waarmee we hen helpen hun (milieu)doelstellingen te behalen.

Duurzaam op ieder vlak
Montair zorgt voor een schoon en veilig proces voor onze klanten. Hiermee dragen wij bij 
aan een duurzame leefomgeving voor ons allemaal. Voor de generaties van nu en morgen. 
Duurzaamheid betekent voor ons ook procesinstallaties ontwikkelen met een lange levensduur. 
Kwalitatief hoogwaardige installaties die waarmaken wat we beloven.

Ontzorgend van begin tot eind
Het vraagstuk van de klant, wordt ons vraagstuk. We begeleiden projecten van het eerste idee tot 
aan de installatie en verzorgen de inbedrijfsstelling wanneer nodig. We laten pas los als de klant 
tevreden is. We stellen een team samen van de beste professionals en zorgen er samen voor dat 
alle doelstellingen worden behaald.

Inventief en op maat gemaakt
Wij zijn door onze specialistische kennis en jarenlange ervaring in staat om voor elk vraagstuk 
een oplossing te ontwikkelen. Een oplossing die perfect aansluit bij de specifieke wensen en 
behoeften van onze klanten. Bij Montair zijn we verbinders, vasthouders en vernieuwers. We 
gaan geen uitdaging uit de weg!

Montair ontwikkelt en realiseert procesinstallaties voor nucleaire, chemische, medische en overige toepassingen. 
Onze oplossingen zijn in vijf categorieën in te delen: Emissiereductie, Reductie van nucleair en chemisch afval, Opslag 
en handling van nucleair afval, Beschermende omgeving en Specifieke procesoplossingen. Binnen deze categorieën 
bieden we zowel personaliseerbare standaardproducten aan als installaties en machines die volledig op basis van 
specifieke klanteisen en -wensen ontworpen worden. 


