
  

Vacature Constructiewerker  

Wat ga je doen? 

Onze constructiewerker man is een man van staal, houdt van het 
samenstellen en afwerken van stalen producten. Aan het eind van je 
werkdag kan je trots zijn op de productie die je gemaakt hebt en weet je 
dat de klant en je collega er blij van worden.  

 
De projecten zijn altijd anders. De ene keer is het een prachtige 
interieurtrap en de andere keer is het een stalen balk voor 
ondersteuning van de aanbouw of een stalen constructie voor een 
bedrijfshal. Aan jou de taak deze werkstukken goed samen te stellen 
en af te werken zodat er uiteindelijk een tevreden klant is. 

Verdo Staal is sinds 1999 werkzaam in de metaalbranche. Wij zijn 
uitgegroeid van freelancerwerkzaamheden tot een volwaardig 
staalconstructie bedrijf, met een modern uitgeruste fabriek met diverse 
cnc aangestuurde machines.  

Verdo is een groeiende onderneming waarbij klanttevredenheid 
centraal staat. Het interne en externe personeel heeft een uitstekende 
motivatie om mooie producten te maken voor de klanten. Denk hierbij 
aan constructies voor de bouw, industrie en andere branches.  

Ter uitbreiding van het team zoeken wij een constructiewerker. 
Doorgroeien naar een leidinggevende, meewerkend voorman functie 
is mogelijk. 

Wat bieden we? 

Je komt te werken bij een mooi bedrijf uit de Bergambacht dat 
gespecialiseerd is in staalconstructies. Het is een klein en hecht team 
waar intensief samengewerkt wordt. Duidelijke communicatie en goed 
werk afleveren staan hoog in het vaandel. En uiteraard wordt elke 
vrijdag lekker afgesloten met een biertje. 

 



  

 

Daarnaast bieden wij een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden aan.  

• Een marktconform salaris. 
• 38 vrije dagen (25 vakantiedagen en 13 ATV) 
• Reiskostenvergoeding 
• 8% vakantiegeld 
• Volgen van cursussen  

Wie ben je? 

• Gemotiveerd om je werk uit te voeren 
• Energiek om ieder project weer tot een goed einde te brengen 
• Vaardig of bereid om dit te leren 
• Gemotiveerd om door te groeien naar een leidinggevende, 

meewerkend voorman functie. 

Interesse? 

Neem gerust contact met ons op. Je kan ons overdag bereiken op 
nummer 0182 35 52 80. Je kan vragen naar Gerard of Marleen 
Verdoold of stuur een mail naar hrm@verdo.nl.  

Door samen in gesprek te gaan komen we erachter of we bij elkaar 
passen en jij samen met ons verder wil bouwen aan onze 
onderneming.  

 

 

 

 

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

mailto:hrm@verdo.nl

