Breko Shipbuilding & Repair
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten die ons team komen versterken in de functie van

IJzerwerker/Constructiebankwerker

Wie zijn wij?
Breko is van origine een familiebedrijf, opgericht in 1974 als bedrijf voor reparatie, revisie en onderhoud van dieselmotoren. Breko
is gevestigd aan de oever van de Beneden Merwede en de kade van de Ketelhaven in Papendrecht, waarbij wij beschikken over
alle faciliteiten die bij onderhoud, reparatie en nieuwbouw van moderne schepen behoren.

Wat ga je doen?




Zelfstandig werken aan alle facetten voor het opbouwen van binnenvaartschepen waaronder:
o Monteren van schroefassen, bussen, lagers, roeren en koelers
o Allround metaalwerkzaamheden als boren, branden, slijpen en lassen
o Diverse mig/mag laswerkzaamheden
Het inbouwen van diverse componenten op onze nieuwbouw schepen

De werkzaamheden worden overwegend gedaan op de eigen werf

Wie ben jij?











Je hebt bij voorkeur een opleiding IJzerwerker/Constructiebankwerker op MBO 2 of 3 niveau, of hebt deze kennis
verkregen door relevante werkervaring
Je hebt ervaring met elektrisch en mig/mag lasmethoden, snijbranden en andere standaardapparatuur
Je bent technisch en oplossingsgericht
Je hebt een passie voor (binnenvaart)scheepsbouw
Je bent een vakman en werkt netjes
Je staat bekend om je flexibele werkhouding
Je bent zelfstandig, maar ook een teamplayer
Je hebt een leergierige werkinstelling, je wilt je blijven ontwikkelen op je vakgebied
Je bent fulltime beschikbaar
Wanneer nodig ben je bereid om ’s avonds en in het weekend (over) te werken

Wat hebben we jou te bieden?





Een salaris passend bij je ervaring
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen conform de cao Metaalbewerkingsbedrijf
Een uitdagende baan voor 40 uur per week
De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld het volgen van trainingen, cursussen etc.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie naar HR@breko.com onder vermelding van de vacaturenaam. Mocht je nog verdere vragen hebben dan kun
je contact opnemen met José Ekelmans via telefoonnummer 06-30209008 of HR@breko.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet in behandeling genomen.

