GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen

De Staalbouw bedrijven van GS Staalwerken Groep zijn al jaren een

een aantal grotere en kleinere staalconstructiebedrijven. De

betrouwbare partner voor veel gerenommeerde

uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven

projectontwikkelaars.

garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn
specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is.

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en

In geheel Europa worden toonaagevende staalbouwprojecten
gerealiseerd, gericht op verschillende markten: utiliteitsbouw, stalen
trappen, infra en energy.

pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

Wij zijn per direct op zoek naar ervaren:

(Hulp) Monteurs
Functie-eisen:

Taken / Verantwoordelijkheden

Als (hulp) monteur werk je zelfstandig en in teamverband
aan de montage van staalconstructies op diverse
bouwlocaties.

• Het laden en lossen van staalconstructies en materieel op de

• VCA certificaat en certificaat hoogwerker, eventueel via

• Het naleven van de interne bedrijfsregels en alle

bouwplaats;
• Het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de uit te

voeren projecten;
ons te behalen;

veiligheidseisen in het kader van wet- en regelgeving;

• Ervaring in het lezen van tekeningen;
• Aantoonbare ervaring in productie en montage van

• Het monteren van staalconstructies.

staalconstructies;
• Beschikken over een technisch inzicht en voldoende

materiaalkennis;
• Fysiek zwaar werk aankunnen;
• Praktisch zijn ingesteld;
• Gemotiveerd zijn, van aanpakken weten en geen 8-tot-5
mentaliteit bezitten;
• Flexibel zijn ten aanzien van te werken uren en de locatie;
• Beschikken over een proactieve werkhouding en een nononsense mentaliteit;
• Kennis van Duitse en Engelse taal is een pré;
• Bereid zijn om op verschilldende locaties in en buiten
Nederland te willen werken.

Wij bieden een:
• Zelfstandig en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;
• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

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

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV
te sturen naar
hr@gss-groep.nl

GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
info@gsstaalwerken-groep.nl

5708 HZ

Helmond

www. gsstaalwerken-groep.nl

Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

