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Wij zijn op 

De functie: 
Steek je graag je handen uit de mouwen en vind je het leuk om complexe producten vanaf 
werktekening tot eindproduct in elkaar
Als lasser bij Nijhuis Engineering Dronten BV ben je verantwoordelijk voor het lassen van de meest 
uiteenlopende producten, geen serie werk maar veel speciale producten.
Kun jij tekening lezen,  werkstukken samenstellen vanaf een werktekening en b
lasniveau MIG/MAG niveau 2 (of meer)
 
 
Gevraagd: 

- Lasniveau MIG/MAG niveau
- MBO werk- en denkniveau
- Praktische en nuchtere instelling
- Kan zelfstandig en netjes
- Heeft kennis van de materialen

 
 
Wij bieden: 

- Goed salaris en goede secundaire
- Een fulltime functie met veel
- Voldoende mogelijkheden
- Goede werkomstandigheden

 
 
Ons bedrijf: 

Nijhuis Engineering Dronten BV produceert
constructiewerko.a. spoorwegonderstellen,
producten die we maken worden
snijwerk, de verspaning (cnc), laswerk
verricht. 

Daarnaast is Nijhuis Engineering
fabrikant van elektronische beveiligingen,
begrenzingen, weegtechniek en 
waaronder: Hijskraanbeveiligingen
werkgebiedbegrenzers, aan boord
weegsystemen, hoogwerkeraanpassingen
afstandbesturing voor allerhande

 
Solliciteren: 
Ben jij enthousiast geworden over
bovenstaande functie? Stuur dan
motivatie naar info@nijhuisengineering.nl
Mocht je nog vragen hebben over
mail of bel dan met info@nijhuisengineering.nl
of Willem van Arkel (directeur)06
 

T 0321 - 820 000 info@nijhuisengineering.nl
F 0321 - 313 785 www.nijhuisengineering.nl

 

 

 zoek naar een enthousiaste lasser
 

Steek je graag je handen uit de mouwen en vind je het leuk om complexe producten vanaf 
werktekening tot eindproduct in elkaar te lassen? Dan hebben wij voor jou een uitdagende baan!
Als lasser bij Nijhuis Engineering Dronten BV ben je verantwoordelijk voor het lassen van de meest 

, geen serie werk maar veel speciale producten. 
werkstukken samenstellen vanaf een werktekening en b

lasniveau MIG/MAG niveau 2 (of meer) dan ben je bij ons aan het juiste adres.

niveau 2 
denkniveau 

instelling 
netjes werken 

materialen en meetgereedschap 

secundaire arbeidsvoorwaarden 
veel afwisseling 

mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
werkomstandigheden in een gezellig team 

produceert onder ons constructiemerk TM Dronten
spoorwegonderstellen, hoogwerkerbakken, hijsmasten en

worden in eigen huis ontwikkeld inclusief krachtberekeningen,
laswerk en assemblage wordt volledig in onze 

Engineering Dronten BV 
beveiligingen, 

besturingen, 
Hijskraanbeveiligingen (LMB), 

boord 
hoogwerkeraanpassingen en 

allerhande machines. 

over 
dan je CV en 

info@nijhuisengineering.nl 
over de functie 

info@nijhuisengineering.nl 
(directeur)06-41019098 

info@nijhuisengineering.nl 
www.nijhuisengineering.nl 

lasser! 

Steek je graag je handen uit de mouwen en vind je het leuk om complexe producten vanaf 
ij voor jou een uitdagende baan! 

Als lasser bij Nijhuis Engineering Dronten BV ben je verantwoordelijk voor het lassen van de meest 

werkstukken samenstellen vanaf een werktekening en beschik je over 
dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Dronten allerhande 
en stempelpoten. De 

krachtberekeningen, ook het 
 vestiging in Dronten 


