Monteur
buitendienst
Als monteur voer je diverse montagewerkzaamheden
uit. Samen met je team vertrek je naar de bouwlocatie
om staalconstructies te monteren. Je bent verantwoordelijk voor het verplaatsen, hijsen en monteren
van materialen op een veilige wijze op de bouwlocatie.

Wat ga je doen?
• Onder begeleiding van een 1e monteur leren
tekeninglezen en monteren vanaf tablets
• Het leren werken met diverse machines om mee
te monteren, denk hierbij aan hijskranen en
hoogwerkers
• Het behalen van diverse certificaten benodigd
om te monteren, denk hierbij aan hoogwerkeren lascertificaten en VCA mocht deze nog niet
behaald zijn
• Je monteert verschillende staalconstructies op
diverse bouwlocaties in Nederland
• Het uitvoeren van slijp-, boor- en laswerkzaamheden
• Veiligheidsregels en procedures eigen maken en in
de praktijk naleven

Wie zoeken wij?
• Minimaal VMBO-kader opleidingsniveau
• Gewenst: iemand die creatief en oplossingsgericht te werk gaat. Je bent geen
9-5 type en bent op zoek naar een baan
met veel vrijheid. Je kan zelfstandig werken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hebt geen hoogtevrees
• Iemand voor de lange termijn die
enthousiast en gemotiveerd is om zijn
technische talent verder te ontwikkelen
• Je kunt netjes en precies werken, bent
leergierig en werkt graag met anderen
samen

Je kunt daarnaast rekenen op:
• Goede begeleiding door ervaren collega’s
• Voldoende afwisseling
• Een gezellig team met leuke collega’s
•V
 eilig werken met moderne technieken
en machines
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
en volgen van relevante cursussen

Interesse?
Neem contact op met
Siem Steur Staalconstructies
en ontdek wat we voor jou kunnen
betekenen! Stuur een mailtje naar
werkenbij@siemsteur.nl of bel naar
0299-399900.

Werken bij Siem Steur Staalconstructies

Sinds 1954
sterk in staal!
Siem Steur Staalconstructies is een familiebedrijf
uit Volendam, met ruim 65 jaar ervaring in het
vervaardigen van staalconstructies. Door de
jaren heen zijn wij dankzij ervaring, kennis en
vakmanschap één van de meest gerenommeerde
staalbouwers van Nederland geworden.
Binnen onze dienstverlening kennen wij een
absolute specialisatie in gecompliceerde en
technisch hoogstaande staalconstructies. Ook het
vervaardigen van stutconstructies, liftschachten,
trappen, hekwerken en machineonderdelen
behoren tot onze werkzaamheden.

Naast ons moderne machinepark
en ruime productiehal, zijn het toch
vooral onze medewerkers die
gezichtsbepalend zijn. Ze zijn
gemotiveerd en geïnteresseerd in
hun werk en zijn van A tot Z
betrokken bij een project.
Ook de kwaliteit van onze producten
wordt voor een groot deel bepaald
door ons vakkundig en ervaren
personeel. Om deze kwaliteit te
waarborgen werken wij volgens
diverse kwaliteitssystemen.

Kom langs!
Nieuwsgierig geworden? Maak een
afspraak en kom eens langs! We laten
je graag alles zien!
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