
 

MHM Montage B.V. is een kwalitatief en onderscheidend bedrijf op het gebied van monteren van staalconstructies.  Dit 
doen wij voor een aantal specifieke branches waarvoor kwaliteit van het werk en betrouwbaarheid van groot belang is.  
Onze kernbegrippen hierbij zijn: Onderscheidend - Snel – Flexibel - Vakkennis. 
 
In verband met de opbouw en verdere versterking van ons team zoeken wij een: 
 

Voorman staalconstructies 
 
Doel van de functie: 
Als voorman verzorg je de opbouw van staalconstructies op projectlocaties. Daarnaast ben jij degene die op locatie de 
afstemming met de klant en andere partijen verzorgt zodat de werkzaamheden soepel en binnen de gestelde eisen 
verlopen. Hiermee lever je voor MHM Montage een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, service en klanttevredenheid . 
 
Inhoud van het werk: 
In je functie ben je verantwoordelijk voor: 

 Het opbouwen en plaatsen van staalconstructies 

 Afstemming op locatie 

 Aansturing van montagemedewerkers 
 

Wie wij zoeken: 
Iemand met een aanpakkersmentaliteit. Naast de benodigde technische kennis/inzicht en communicatieve vaardigheden is 
het noodzakelijk dat je zelfstandig kunt werken, stressbestendig bent en kan organiseren.  
Certificaten voor VCA-VOL, Hoogwerker, Hefttruck, aanslaan van lasten, rijbewijs B en BHV zijn in je bezit of je bent bereid 
deze op korte termijn te behalen. Daarnaast heb je MBO-werk/denkniveau en ben je bij voorkeur in het bezit van een 
diploma constructiewerker niveau 2 of gelijkwaardig. 
Bij voorkeur ben je woonachtig in de omgeving van Woudenberg. 
 
Wat wij bieden: 
• Een uiterst afwisselende functie binnen een gezond, jong en dynamisch bedrijf 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidvoorwaarden 
• Eventuele bijscholing wordt door ons van harte ondersteund 
 
Geïnteresseerd? Wij zien graag je sollicitatie en CV ter attentie van Jose van Maanen tegemoet!  
Voor nadere informatie kan je bellen met Henk van Maanen  06-53 90 26 39. 
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