
Machinefabriek Barth B.V. is een allround onderhouds- en revisiebedrijf met een sterke focus op kwaliteit, klantgerichtheid en (lever)betrouwbaarheid. Ons 
bedrijf beheerst alle disciplines van staalverwerking en staalbewerking. Ook bieden we technische oplossingen op maat voor de specifieke vraagstukken van 
onze klanten. Dit doen wij voor verschillende branches waaronder de offshore en machinebouw, maar ook de schroot verwerkende industrie.

Onze kracht ligt in het proces van; inventariseren van het probleem, vinden van een oplossing, en natuurlijk zorgdragen voor de volledige demontage en de 
reparatie van het onderdeel/de onderdelen. Naast onderhoud en revisie, hebben we de mogelijkheid om (ingewikkelde) engineering vraagstukken aan te 
nemen en er een maakbaar product bij te ontwerpen.

Het blijft voor ons, als praktisch techneuten, altijd weer een uitdaging om een creatieve oplossing te bedenken voor problemen. Met het team komen we 
toch elke keer weer met de beste oplossing voor de klant. 

Machinefabriek Barth is groeiende en op zoek naar een: 

 
 ALLROUND IJZERWERKER
 

WAT GA JIJ ALS IJZERWERKER BIJ ONS DOEN?

Als echte techneut ben jij de schakel tussen de werkvoorbereider en de lasser, maar indien nodig las je zelf ook constructies. Verder ga jij als allround 

ijzerwerker:

	 de onderdelen samenstellen en het, van A tot Z, opbouwen van het (eind)product. Bij het samenstellen komen alle onderdelen    

 van het ijzerwerk aan bod zoals snijden, branden, lassen, slijpen, walsen, e.d.;

	 werken aan meerdere projecten en jij levert een belangrijke bijdrage aan het eindresultaat.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU ALS IJZERWERKER?

Jij bent een betrokken collega met passie voor de maritieme industrie. Jij weet jouw communicatieve vaardigheden in te zetten. Zo ontstaan er geen 

misverstanden tussen jou en je collega’s. Verder:

	 heb jij mbo werk- en denkniveau met ervaring in een soortgelijke functie;

	 steek je graag de handen uit de mouwen;

	 voel je je thuis in een organisatie waar hard wordt gewerkt, maar ook tijd en aandacht is voor het sociale aspect;

	 ben je flexibel als het gaat om arbeidstijden en werklocaties.

WAT BIEDEN WIJ JOU ALS IJZERWERKER?   

Wanneer je bij ons komt werken is geen dag hetzelfde! Wij bieden een uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf, waarbij jij diverse technische 

uitdagingen tegenkomt en deze omzet tot mooie eindproducten? Naast de diverse leuke technische uitdagingen bieden wij:

		Een markconform salaris gebaseerd op je opleiding en ervaring     		een jaarcontract met zicht op een contract voor onbepaalde tijd     		een ideaal 

te bereiken werklocatie     		25 vrije dagen en 13 ATV dagen     		een goede pensioenregeling     		een passende reiskostenregeling;

     		bedrijfskleding     		alle ruimte voor ontwikkeling. 

AAN DE SLAG ALS IJZERWERKER BIJ MACHINEFABRIEK BARTH B.V. IN ‘S GRAVENDEEL?
Stuur jouw sollicitatie per e-mail naar vacatures@barth.nl Heb je nog vragen? Ook dan mag je contact opnemen via dit e-mailadres.
 
 
 
 


