
VACATURE

SOLLICITATIE

Als je voldoet aan 
genoemd profiel en je 

woont binnen een 
straal van max. 40 km 
van Werkendam, stuur 
dan je motivatiebrief 

met CV naar: 
hrm@vekagroup.com.

Wie zijn wij
VEKA Group is een dynamisch familiebedrijf dat in haar 30-jarige bestaan 
is uitgegroeid tot een internationaal opererende speler in de 
scheepsbouwindustrie met diverse werven in binnen- en buitenland. Het 
bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, bouw en verkoop 
van een breed scala aan scheepstypen. In de afgelopen 30 jaar heeft 
VEKA Group meer dan 1000 schepen gebouwd.

Functieomschrijving
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het vervaardigen 
van componenten voor de scheepsbouw. Je kunt hierbij denken aan 
onder andere: trappen, ladders, tanks en fundaties. Je bewerkt het 
materiaal handmatig en machinaal waarbij je gebruik maakt van 
technieken als kanten, zagen, knippen, boren, tappen, lassen en hechten. 
Je gaat hierbij zelfstandig te werk op basis van het lezen van tekeningen. 
Je stelt de machines af en verricht in zekere mate ook onderhoud aan 
machines en gereedschappen. Binnen de functie ben je mede 
verantwoordelijk voor de kwaliteit, orde, netheid en veiligheid.

Werkzaamheden
• Construeren van scheepbouw onderdelen door middel van kanten, 

zagen, boren, knippen, boren, tappen, lassen
• Tekening lezen

Profiel kandidaat | Functie-eisen
• Afgeronde VMBO TL opleiding richting metaal
• Minimaal 2 tot 3 jaar relevante werkervaring
• Ervaring met MIG/MAG lassen is gewenst 
• Ervaring in de scheepsbouw is gewenst
• Goede beheersing van de Nederlandse taal en Engels
• In bezit van een geldig VCA diploma

Arbeidsvoorwaarden
• Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en opleiding
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de 

CAO Metalektro
• 40 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding woon-, werkverkeer 
• Contract voor 7 maanden met de intentie tot het verlengen van het 

contract 

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

CONSTRUCTIEBANKWERKER 
40 UUR (M/V)


