
 
 

 
Prins Maasdijk is een toonaangevend bedrijf binnen de intern transport sector, importeur 
van Kubota dieselmotoren en groeiende in noodstroom generatoren. Ter versterking van 
ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde, full-time: 
  

Constructiebankwerker / Lasser (m/v) 
 
Je komt te werken op de afdeling Constructie & Nieuwbouw, in een team van 8 collega’s. 
De afdeling verzorgt constructiewerkzaamheden, het spuitwerk en de assemblage van o.a. 
heftrucks. Wij zijn op zoek naar een collega die constructiewerkzaamheden uit gaat voeren.  
 
Als constructiebankwerker/ lasser ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en 
monteren van diverse onderdelen aan tuinbouw gerelateerde machines. Denk hierbij aan 
heftrucks, plantenvorken en voorzetapparatuur. Je werkt zowel zelfstandig als in 
teamverband aan de hand van technische tekeningen of schetsen. De werkzaamheden zijn 
naast lassen ook het op maat maken van onderdelen en delen van constructies door middel 
van knippen, buigen, zetten, kanten, zagen, slijpen en snijden. 
 
 
Onze ideale collega is iemand met:  

 Ruime ervaring met Mig/Mag Lassen, 

 Minimaal MBO niveau of aantoonbare relevante werkervaring, 

 Heftruck certificaat een pré (kan via Prins behaald worden), 

 Een zelfstandige werkhouding, maar die ook in teamverband kan werken, 

 De motivatie om deze baan in te vullen! 
 
Wij bieden: 

 Een leuke werksfeer binnen een gezonde organisatie, 

 Uitzicht op een vaste aanstelling, 

 Opleidingsmogelijkheden, 

 Een uitdagende, brede zelfstandige functie, 

 Een enthousiast team dat voor elkaar klaar staat, 

 Een veelzijdige baan, 

 Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Wij investeren in onze medewerkers. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af 
van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen hierin een rol.  
 
Denk jij dat jij de persoon bent die wij zoeken, solliciteer dan direct: upload hieronder je CV 
en motivatiebrief of stuur een email naar: vacature@prinsmaasdijk.nl 
 
Wij werken samen met een aantal preferred suppliers, acquisitie van wervingsbureaus is 
daarom niet gewenst.   
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