
 
 

MHM Montage B.V. is een specialistisch en onderscheidend bedrijf wat zich bezighoudt met het monteren van staalconstructies. Met 
20 collega’s werken wij dagelijks vanuit Woudenberg aan mooie staalmontage projecten op locatie door geheel Nederland. Bij deze 
staalmontage projecten is de kwaliteit van het werk en betrouwbaarheid van groot belang. Onze kernkwaliteiten  zijn: snel – flexibel – 
vakbekwaam. Sinds 1995 werken wij in vol vertrouwen van onze opdrachtgevers en hebben we al vele uitdagende en bijzondere 
projecten in binnen- en soms ook buitenland gerealiseerd. 

 
Ter uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar: 

 

Kraanmachinist 
Voorman staalconstructies 
Monteurs staalconstructies 

 
Wat ga je doen? 
Met 20 collega’s werk je aan mooie staalmontageprojecten door heel Nederland. We bouwen we de staalconstructies van opslagloodsen, 
bedrijfshallen en distrubutiecentra. Door onze specialismen werken we vaak aan bijzondere projecten zoals een skihal, 
evenementengebouw, scheepswerf of de opbouw van de gates van Schiphol. Als voorman staalconstructies werk je in een zelfsturend 
team op locaties door heel Nederland. Jij bent degene die op locatie de afstemming met de klant en andere partijen verzorgt. Hiermee 
draag je zorg ervoor de werkzaamheden van jouw team soepel en binnen de gestelde eisen verloopt. Daarmee lever je voor MHM 
Montage een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, service en klanttevredenheid. 
 
In je functie ben je verantwoordelijk voor: 
• Het opbouwen en plaatsen van staalconstructies 
• Afstemming op locatie 
• Aansturing van montagemedewerkers 

 
Wat bieden wij je? 
De teams bij MHM montage bestaan uit gedreven, vakbekwame mensen. Hier kan je deel van uit gaan maken en werken aan uitdagende 
projecten met jonge en enthousiaste collega’s. Verder bieden we je: 
 
• Een zeer goed salaris 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden 
• Een uiterst afwisselende functie 
• Bij goed functioneren een vast contract 
• Gezellige momenten tijdens het werk en op vrijdagmiddag de week afsluiten in ons eigen MHM-café. 
• Volop mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen middels (bij)scholing, cursussen en opleidingen. 
 
Wie zoeken wij? 
Iemand met een aanpakkersmentaliteit. Naast de benodigde technische kennis/inzicht is het noodzakelijk dat je zelfstandig kunt werken, 
stressbestendig bent en kan organiseren. Daarnaast kan je goed met je eigen team communiceren, overleggen en afstemmen.  
Bij voorkeur ben je woonachtig in de omgeving van Woudenberg. 
 
Daarnaast heb je: 
• Een LBO of VMBO opleiding in een technische richting 
• Certificaat voor VCA-VOL (of bereid dit te halen) 
• Certificaten voor Hoogwerker, Hefttruck, aanslaan van lasten (of bereid deze te halen) 
• BHV (of bereid deze te halen) 
 
Als voorman heb je ook: 
• Rijbewijs B 
 
Als kraanmachinist heb je ook: 
• Geldige rijbewijzen; in het bezit van code 95 is een pre. 
• Geldig hijsbewijs. 

 
Werken & leren? 
Wil je als schoolverlater werken & leren voor monteur staalconstructies? Stuur dan ook je sollicitatie aan ons. 

  



 
Geïnteresseerd? 
Zie jij het wel zitten om in ons bedrijf te komen werken aan mooie projecten in leuke teams? Dan zien wij graag je sollicitatie en CV ter 
attentie van Jose van Maanen tegemoet, je kan dit mailen naar info@mhmmontage.nl Voor nadere vragen of informatie kan je bellen 
met Henk van Maanen 06-53 90 26 39. 

 

MHM Montage BV 
Klein Landaas 6 3931 GC Woudenberg I: www.mhmmontage.nl 
E: info@mhmmontage.nl 
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