Fijne collega’s, leuke werksfeer!!
Als jij wilt….

Waalwijk

kun je van ons een goede opleiding krijgen

www. BekkerLaGram.nl

Waalwijk

BekkerLaGram is een gezond bedrijf dat mooie produkten maakt in de eigen
fabriek in Waalwijk. Bijna altijd op een vrachtwagen, soms in een container of op
een afzetsysteem.
We bouwen en repareren tankwagens, veegmachines en vuilniswagens. We
zoeken voor onze nieuwbouw en onze service en reparatiedienst versterking van
ons team. Zoek je een afwisselende baan met veel uitdaging en plezier? Dan ben
jij bij ons aan het goede adres!

www. BekkerLaGram.nl

WIJ ZOEKEN :
* Monteurs Nieuwbouw:
In onze fabriek in Waalwijk bouw je samen met je vaste collega het gehele
voertuig op. Je moet techniek echt leuk vinden. Je baan is heel afwisselend! Het
werk bestaat uit zagen, slijpen en lassen van staal. Monteren van pompen,
cilinders, scharnieren, haspels etc. Daarna alles demonteren zodat het (buiten de
deur) netjes gespoten kan worden. Daarna bouw je het voertuig weer op, helpt
met bekabelen en luchtleidingen aanbrengen etc. Nadat een elektromonteur de
besturing heeft aangesloten, starten jullie samen met de chef de installatie op.
Daarna proefdraaien en trots afscheid nemen van “jouw” voertuig……. op naar
de volgende!
* Medewerkers Reparatie en onderhoud:
Onderhoud aan voertuigen, oplossen van storingen en het uitvoeren van
reparaties zijn de kerntaken. Het uitvoeren van veiligheidskeuringen en
inspecties komt daar nog bij. Pas op: dit werk stopt niet altijd om 16:30 uur!!
Soms moet de klus geklaard worden met overwerk! Dan werk je tot 20:30 uur.
* Opleidingen:
BekkerLaGram heeft behoefte aan allround technische mensen. Wat je nog niet
beheerst, moet je kunnen leren. Wij investeren graag in cursussen om de kennis
van hydrauliek, pneumatiek, elektriciteit, PLC besturingen enz. te verbeteren. Je
vrachtwagen rijbewijs halen behoort ook tot de mogelijkheden.

Kom bij ons werken! Stuur je CV naar
PZ@bekkerlagram.nl

