
 

 

Voor onze tankbouwactiviteiten zoeken wij een 

 

Lasser / (Meewerkend) Assistent Voorman 
met de mogelijkheid door te groeien naar de functie van Voorman 

 

Als Lasser / (Meewerkend) Assistent Voorman bij ons bedrijf ben je onderdeel van een 

team dat verticale stalen opslagtanks bouwt en onderhoudt. Onze klanten zijn bedrijven 

met opslagtanks in verschillende industriële sectoren, zoals bijvoorbeeld chemie, 

petrochemie, olie, energie en voedingsmiddelen. Je werkt met de modernste 

gereedschappen en wij stellen hoge eisen aan ons werk. De basis van de functie is het 

uitvoeren van laswerkzaamheden, daarnaast ben je ook de rechterhand van de 

Voorman en voer je ook andere handelingen uit die horen bij het bouwen en 

onderhouden van opslagtanks. Je ondersteunt de Voorman als het gaat om het 

organiseren van het werk, denk bijvoorbeeld aan het regelen van een werkvergunning 

of het bijwonen van een bouwvergadering. 

 

De werkzaamheden vinden plaats op locaties van onze opdrachtgevers door het hele 

land en op onze eigen locatie langs rivier De Noord in Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

Wie zoeken wij? 

• Je bent een vakman/-vrouw die hoge eisen stelt aan zijn/haar eigen werk en 

laswerk aflevert wat goed is én er strak uitziet. 

• Je bent een aanpakker en een prettige collega om mee samen te werken. 

• Je bent bereid bij projecten verder weg te overnachten in de buurt van de 

projectlocatie. 

• Je bent je bewust van het belang van veilig werken en bij voorkeur al in het 

bezit van een VCA-certificaat. 

• Je bent in bezit van geldige lascertificaten Elektrodelassen (proces 111) en 

MAG-lassen (proces 136) conform ISO 9606-1. 

• Je hebt een opleiding VMBO-TL of MBO-3 of gelijkwaardig afgerond. 

• Je bent in bezit van rijbewijs B. 

 

Wat bieden wij? 

• De mogelijkheid om door te groeien naar de functie van Voorman. 

• Een mooie baan waarbij je in teamverband een belangrijke bijdrage levert aan 

een mooi product. 

• Een prettige organisatie (familiebedrijf) met een informeel karakter. 

• Intensieve begeleiding en coaching. 

• Een breed scala aan opleidingen om je vakmanschap verder te vergroten. 

• Goede arbeidsvoorwaarden (salaris van € 2.500 tot € 3.300 per maand, 

afhankelijk van lasvaardigheden en ervaring). 

 

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatie met cv (en bij voorkeur je 

certificaten) naar pz@armatankbouw.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact 

opnemen met Jan Henk Kroos, telefoon 06-22640398. 

 

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.armatankbouw.nl. 

 
Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, meld je dan rechtstreeks bij Arma Tankbouw en niet bij een 

tussenpersoon of werving- en selectiebureau. 

 

Wij stellen het niet op prijs voor deze vacature te worden benaderd door werving- en selectiebureaus. 

mailto:pz@armatankbouw.nl
http://www.armatankbouw.nl/

